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Hlavné úlohy: 

 

Predsedníctvo Slovenskej asociácie športu na školách prerokovalo a schválilo návrh Organizačného 

poriadku školských športových súťaží žiakov a žiačok základných a stredných škôl v SR na školský 

rok 2017/2018.  

 

Návrh vychádza z hodnotenia uplynulého ročníka realizácie tohto projektu a dôsledne rešpektuje 

stratégiu školského športu v SR. Za rozhodujúce pri jeho napĺňaní treba považovať: 

 

1. cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich 

trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovanie telesnej zdatnosti, posilňovania 

zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie,  

 

2. napomáhanie skvalitňovaniu a zefektívňovaniu výberu talentov, ich postupné 

zaraďovanie do systému výkonnostného a vrcholového športu, 

 

3. účinné spájanie športu s kultúrou, vzdelávaním a výchovou v duchu olympijských 

ideálov. 

4. zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.  

 

 

K zabezpečeniu hlavných úloh Organizačného poriadku školských športových súťaží žiakov 

a žiačok základných a stredných škôl v SR orientovať tiež: 

 

1. rozvoj dobrovoľníckeho hnutia v oblasti školského športu, 

 

2. rozširovanie stretnutí slovenských školákov so svojimi rovesníkmi zo zahraničia – v rámci ISF, 

ale aj v rámci krajín Višegradskej štvorky (medzinárodná ligy V4), 

 

3. motivácia pedagogických pracovníkov:  

- rozširovaním vzdelávacích aktivít a metodického usmerňovania 

- morálnym oceňovaním, 

- ďalšími motivačnými prvkami (olympiáda školských pracovníkov, celoštátna súťaž aktivity Škola 

Roka, Sieň slávy ), 

 

4.  bohatá ponuka nesúťažných a netradičných pohybových aktivít celoštátneho charakteru – 

osobitný program tvorí prílohu tohto materiálu. 

 

5.  propagáciu školského športu v celoštátnych i regionálnych médiách,  ale aj prostredníctvom 

periodika SAŠŠ pod názvom TOKYO 2020, webového priestoru SAŠŠ, profilu na FB a ďalšie. 

 

6. komplexný program olympijskej výchovy v úzkej súčinnosti so Slovenským olympijským 

výborom – tvorí prílohu tohto materiálu 

 

7. zvyšovanie športovej (i organizačnej) úrovne celoštátnych finálových súťaží, hľadaním 

optimálnych súťažných systémov v spolupráci s národnými športovými zväzmi. 
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POSTUPOVÉ ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
 

Vyhlasovateľ 

Vyhlasovateľom školských športových súťaží žiakov v Slovenskej republike na školský rok 

2017/2018 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).  

 

Spoluvyhlasovateľ 

Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ). 

 

Vekové kategórie 

a)  žiaci a žiačky základných škôl nar. 1. 1. 2002 a mladší 

b)  žiaci a žiačky stredných škôl nar.   1.1.1998 a mladší 

 

Poznámka č. 1 

Odchýlky vo vekových kategóriách sa týkajú súťaží, v ktorých je vyhlásená súťaž aj v mladších 

kategóriách. Upresnenie pri danom športe (ako aj v konkrétnych propozíciách). 

 

Poznámka č. 2 

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium s osemročným vzdelávacím programom  (nastúpili na 

gymnázium po ukončení piateho ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri 

dodržaní podmienky, že sú žiakmi prvého až štvrtého ročníka, ktoré kopírujú ročníky 

základnej školy (na ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka). 

 

Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku (školský rok 2017/2018) môžu štartovať aj v kategórii 

stredných škôl, ale v tom prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl.  

Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať LEN V JEDNEJ 

VEKOVEJ KATEGÓRII. 
 

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima, otáva 

– prípadne iné onačenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných škôl. 

 

Poznámka č. 3 

Žiak musí byť žiakom školy minimálne od 1.9. v príslušnom školskom roku, prípadne 

s prestupom od polroka príslušného školského roka.  

Individuálne sa posudzujú prestupy z iných oprávnených dôvodov (presťahovanie,...) na 

základe žiadosti. 

 

Súťažné systémy 

Školské športové súťaže žiakov a žiačok majú postupový charakter  a koordinujú ich  okresné úrady 

spolu s okresnými a krajskými radami SAŠŠ tak, aby určili postupujúcich v súlade s podmienkami 

školských M SR.    

Pri školských majstrovstvách Slovenska sú v jednotlivých športoch  súťažné systémy stanovené 

osobitne pri každom športe. 

 

V kolektívnych športoch sa celoštátne finále uskutoční spravidla formou finálových osmičiek – 

víťazov krajov. V prípade objektívnych príčin o zmene hracieho systému rozhodne ŠTK SAŠŠ po 

prerokovaní na MŠVV a Š SR.  
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Účastníci 

V školských športových súťažiach žiakov  a žiačok môžu bez obmedzenia štartovať žiaci 

základných a  stredných škôl denného štúdia  v Slovenskej republike. Zúčastnené družstvá (z 

jednej školy) a jednotlivci musia spĺňať kritéria „Organizačného poriadku - Kalendára“ a vydaných 

propozícií: 

 

- v školských kolách školských športových súťaží štartujú prihlásení jednotlivci alebo kolektívy 

(triedy, ročníky) podľa rozpisu vydaného organizátorom (školou), 

- v okresných kolách školských športových súťaži štartujú družstvá škôl prihlásených cez školský 

portál alebo jednotlivci podľa rozpisu vydaného organizátorom.  

- v krajských kolách školských športových súťaží (ich súčasťou sú regionálne kolá) štartujú: 

 

a) víťazné družstvá a jednotlivci z okresných kôl školských športových súťaží, 

b)   v poradí ďalší jednotlivci,  podľa rozpisu vydaného organizátorom. 

 

Poznámka  

Technické ustanovenia k školským športovým súťažiam v konkrétnom športe, môže organizátor 

stanoviť aj iný kľúč postupu z okresných do krajských kôl, ktorý schvaľuje ich vyhlasovateľ 

spoločne so spoluvyhlasovateľmi.  

 

 

 

 

 NA ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ďalej len    

 „ŠKOLSKÉ M-SR“) štartujú: 

 

a) víťazné družstvá a jednotlivci z krajských kôl školských športových súťaží, spĺňajúci zverejnené 

kritériá, 

b) v osobitných prípadoch a na základe vopred špecifikovaných pravidiel aj ďalší jednotlivci 

a kolektívy. 

 

Prihlášky  

Vedenie školy nahlási postupujúce družstvo prípadne jednotlivcov po skončení krajského kola – do 

24 hodín. Záväznú prihlášku zasiela vedenie školy, ktorej družstvo alebo jednotlivci  si postup 

vybojovali -  do termínu uvedeného v propozíciách Školských majstrovstiev SR.  

 

K tomu využíva informačný systém www.skolskysport.sk (PORTÁL) školských športových 

súťaží a  informuje prihláškou priamo aj organizátora o svojej účasti príp. neúčasti. 

V prípade nedodržania tejto podmienky stráca škola právo účasti na školských M SR.  

 

V prípade problémov s portálom treba urýchlene kontaktovať kompetentných k riešeniu 

vzniknutých problémov. 

 

Ak žiak už nie je žiakom príslušnej školy (napr. ukončenie deviateho ročníka ZŠ, prestup a 

podobne) je škola povinná tohto žiaka z portálu odstrániť. 

 

Škola musí mať na portáli školský šport nahodené zoznamy svojich žiakov. Do nižších súťaží 

(okresných, regionálnych a krajských) sa prihlasuje prostredníctvom tohto portálu. Na všetky 

kolá súťaží sa prezentuje súpiskou vytlačenou z portálu. 

O svojej účasti príp. neúčasti informuje priamo organizátora príslušného súťažného kola. 

  

Organizátor nie je povinný bez splnenia týchto podmienok zaradiť školu do súťaže. 

http://www.skolskysport.sk/
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Poistenie 

Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca. Za poistenie 

účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia. 

 

Všetci účastníci ŠŠS sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosť a ochranu zdravia! 

 

 

Termíny a miesta 

O termínoch a miestach školských M – SR ako i o organizátoroch rozhoduje SAŠŠ z poverenia 

MŠVV a Š SR (sú uvedené v prílohe tohto materiálu a pri jednotlivých športoch).  

 

O termínoch a miestach okresných a krajských (aj regionálnych) kôl školských športových súťaží 

rozhodujú príslušné OÚ v spolupráci s okresnými a krajskými radami Slovenskej asociácie športu 

na školách spoločne. 

 

 

Úhrada 

Realizácia aktualizovaného programu školských športových súťaží bude zabezpečovaná zo zdrojov 

MŠVV a Š SR, podľa Smernice č.23/2017 o súťažiach.  

 

Výber rozhodcov a pravidlá 

Zabezpečuje organizátor po dohode s príslušným národným športovým zväzom alebo národnou 

športovou organizáciou.. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, spresnených 

vydaným súťažným rozpisom (upresnenie v konkrétnych propozíciách). 

  

Preukazovanie totožnosti 

V školských športových súťažiach je možné žiadať overenie totožnosti súťažiaceho (preukazom 

poistenca u žiakov ZŠ a  preukazom totožnosti u žiakov SŠ). Toto právo prislúcha hlavnému 

rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého zo súťažného družstva. Každý účastník je povinný tieto 

doklady mať pri sebe. 

 

Neoprávnený štart 

Neoprávnený štart žiaka /čky (nezodpovedá vekovej kategórii, nenavštevuje príslušnú školu, 

nezodpovedá dátum narodenia a iné) pristúpi organizátor k vyradeniu zo súťaže. 

O postupe informuje ŠTK SAŠŠ a Disciplinárnu komisiu , ktorá pripraví návrh pre MŠVV a Š SR 

k adekvátnemu vyvodeniu dôsledkov. 

 

FAIR PLAY 

Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje k dodržiavaniu zásad fair play. 
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I. 

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

„A“ 

 

 

ATLETIKA 
 

 Základné školy 

Atletika chlapcov a dievčat základných škôl je súťažou družstiev. V každej kategórii môže za školu 

štartovať len jedno družstvo zložené maximálne z desiatich pretekárov. V jednej disciplíne sa 

započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v 

dvoch disciplínach a štafete (z toho vyplýva aj možnosť zostavenia dvoch štafiet z družstva). 

V prípade, že škola nemôže zostaviť kompletné atletické družstvo, do okresného kola môže 

prihlásiť jednotlivcov.  Vo vyšších kolách môžu štartovať aj víťazní jednotlivci jednotlivých 

disciplín, pokiaľ nie sú členmi postupujúcich družstiev.  

 

Disciplíny: 

 

Chlapci:  

60m, 300m, 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou 

(4kg), štafeta 4x60m 

 

Dievčatá:  

60m, 300m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou 

(3kg), štafeta 4x60m 

  

Hodnotenie: 

Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia. V prípade 

rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhoduje bodovo najlepší individuálny 

výkon.   

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci:  

Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev 

(netýka sa štafiet – tie ako samostatná disciplína na M SR nepostupujú). 

   

Miesto a termín:  

TRNAVA,  21. – 22. 6. 2018 – KALOKAGATIA – olympiáda detí a mládeže / chlapci a dievčatá 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6.2018 

 

 

 Stredné školy 

Atletika chlapcov a dievčat stredných škôl je súťažou jednotlivcov. 

 

Disciplíny  

Chlapci  

100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110 m prek. (výška 91,4 cm), diaľka, výška, guľa (5kg), oštep 

(700g), disk (1,5kg), štafeta  4x100m. 
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Dievčatá  

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100m prek.(výška 76, cm), diaľka, výška, guľa (3kg), oštep 

(500g), disk (1,0kg), štafeta 4x100m 

 

Netradičná švédska štafeta - mix chlapcov a dievčat (400ch, 300d, 200ch,100d). 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR  
 

Účastníci:  Víťazní jednotlivci z krajských kôl 

 

Poznámka:  Štafety 4x100m sú súťažou krajov (ako samostatná disciplína na M SR nepostupuje). 

                        Na ŠKOLSKÝCH M-SR môžu byť zostavené len z pretekárov, ktorí si postup 

vybojovali v individuálnych disciplínach. 

                        Samostatnou disciplínou sú len Netradičné štafety.  

 

Miesto a termín: NOVÉ ZÁMKY, dátum konania podľa termínovníka  / chlapci a dievčatá   

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 8.5.2018. 

 

 

AEROBIC 

Aerobic maratón je súťaž jednotlivcov (žiakov a žiačok) stredných škôl. 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Desať najlepších jednotlivcov z krajských kôl.  

              

Miesto a termín: KOŠICE,  dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 31.1.2018. 

 

 

  

CEZPOĽNÝ BEH 

Cezpoľný beh je súťažou 3-členných družstiev  žiakov a žiačok základných a stredných škôl. 

 

Dĺžka tratí:  žiaci ZŠ  3 – 4 km 

  žiačky ZŠ  1,5 – 2 km 

  žiaci SŠ  5 – 5,5 km 

  žiačky SŠ  3 – 3,5 km 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci:    

Víťazné 3 členné družstvá z krajských kôl v každej kategórii a najlepší jednotlivci, ak nie sú členmi 

postupujúcich kolektívov.   

 

Miesto a termín: STARÁ ĽUBOVŇA,  dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.10.2017. 

Hodnotenie: Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z 
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družstva. Na základe súčtu ich umiestnení sa určí poradie. V prípade, že dve alebo viac družstiev 

bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára družstva v cieli.  

 

 

BASKETBAL  

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci. 

 

 Základné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín:  

TRNAVA, 21. – 22. 6. 2018 – KALOKAGATIA – olympiáda detí a mládeže /                             
chlapci aj dievčatá 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6.2018 

 

 Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

  

Miesto a termín:    

chlapci – POVAŽSKÁ BYSTRICA – dátum konania podľa termínovníka 

dievčatá – RUŽOMBEROK - dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 9.3.2018. 

 

 

 

 

BEDMINTON  

Bedminton je súťažou 2 členných družstiev s možnosťou účasti aj 1 náhradníka – žiakov a žiačok 

základných a stredných škôl. 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné družstvo v každej kategórii z krajských kôl.  

 

Miesto a termín: LIPTOVSKÝ MUKULÁŠ, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.3. 2018. 
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FLORBAL  
 Základné školy 

 

Družstvo tvorí 12 hráčov/ hráčok + 2 vedúci 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín:   chlapci – TRENČÍN, dátum konania podľa termínovníka 

        dievčatá – SPIŠSKÁ NOVÁ VES, dátum konania podľa termínovníka  

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.5.2018. 

 

 Stredné školy 

 

Družstvo tvorí 12 hráčov / hráčok + 2 vedúci 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín:   chlapci – TRENČÍN, dátum konania podľa termínovníka 

        dievčatá – STARÁ ĽUBOVŇA, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 13.4.2018. 

 

 

FUTBAL  
 

 

Mini futbal ZŠ - McDONALD´s Cup  
spoluvyhlasovateľ SFZ 

 

Koedukované družstvo v mini futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci. 

 

Kategória:       najmladší žiaci/žiačky   ZŠ       nar. 1.9.2007 a mladší (len žiaci 1.- 4.roč. – 

I.stupeň) 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín:  POPRAD, NTC SFZ – 13. – 14. jún 2018 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.5.2018. 

 

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 23.3.2018 

Okresné prípadne regionálne kolá  je potrebné zorganizovať do 4.5.2018 
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Poznámka:  

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou, počas zápasu musí byť vždy 1 dievča na 

hracej ploche. 

 

Malý futbal ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 
spoluvyhlasovateľ SFZ 

 

Družstvo tvorí 10 hráčov (hráčok) + 2 vedúci    

    

Kategória:       mladší žiaci a žiačky ZŠ       1.1.2005 a mladší 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín: chlapci - POPRAD, NTC SFZ – 5.- 6. jún 2018 

   

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.5.2018 

 

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 30.11.2017 

Okresné prípadne regionálne kolá  je potrebné zorganizovať do 4.5.2018 

 

 

Veľký FUTBAL stredoškolákov 

Družstvo tvorí 15 hráčov + 2 vedúci 

 

 Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

  

Miesto a termín:  ZVOLEN, dátum konania podľa termínovníka 

                       

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.4.2018. 

 

 

FUTSAL 

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci 

 

 Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.       

       

Miesto a termín: BRATISLAVA, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 9. 3. 2018 
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HÁDZANÁ  

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci.    

 

 Základné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín:  

TRNAVA, 21.-22.6.2018 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže 

 chlapci (Hlohovec) a dievčatá (Dunajská Streda) 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6.2018 

 

 Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

  

Miesto a termín:  chlapci  - POVAŽSKÁ BYSTRICA, dátum konania podľa termínovníka 

                            dievčatá – DETVA, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.4.2018 

 

 

VOLEJBAL 

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci. 
.  
 Základné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín:   

TRNAVA, 21.-22.6.2018 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže/  chlapci a dievčatá  

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6.2018 

 

 Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

  

Miesto a termín:  chlapci  - DETVA, dátum konania podľa termínovníka 

                            dievčatá – DETVA, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.4.2018 
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VYBÍJANÁ dievčat ZŠ 
Družstvo tvorí 12 hráčov + 2 vedúci.  

 

Kategória: mladšie žiačky ZŠ nar. 1.1. 2005 a mladšie 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín: TRNAVA, 21.-22.6.2018 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže/  

chlapci a dievčatá  

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6 2018 

 

 

STOLNÝ  TENIS 
Stolný tenis je súťažou 4-členných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl. 

 

 Základné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín: chlapci a dievčatá – PREŠOV, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.4.2018. 

 

 Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín: chlapci a dievčatá  - BRATISLAVA, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je zorganizovať do 30. 3.2018. 

 

 

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ  ZŠ  
 

Gymnastický štvorboj je súťažou 5 členných družstiev žiakov základných škôl v troch  

vekových kategóriách: 

„A“ – 1.1.2009 – 31.12.2011  

„B“ – 1.1.2006 – 31.12.2008 

„C“ – 1.1.2002 – 31.12.2005 

 

Poznámka: Zostavy sú  zverejnené na webovej stránke SGF a SAŠŠ.  
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ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl .       

       

Miesto a termín: POPRAD, dátum konania podľa termínovníka 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.4.2018 

      

 

ORIENTAČNÝ BEH 

Súťaž jjeeddnnoottlliivvccoovv  aa  44--ččlleennnnýýcchh  ddrruužžssttiieevv  cchhllaappccoovv  aa  ddiieevvččaatt  zzáákkllaaddnnýýcchh  aa  ssttrreeddnnýýcchh  šškkôôll  ((vv  

pprríísslluuššnneejj  vveekkoovveejj  kkaatteeggóórriiii)),,  ss  mmoožžnnoossťťoouu  ppoossttuuppuu  ttrroocchh  nnaajjlleeppššíícchh  jjeeddnnoottlliivvccoovv,,  vv  kkaažžddeejj  

kkaatteeggóórriiii,,  aakk  nniiee  ssúú  ččlleennmmii  ppoossttuuppuujjúúcceehhoo  ddrruužžssttvvaa..    

  ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné družstvá a traja jednotlivci (ak nie sú členmi postupujúcich družstiev) z 

krajských kôl.  

Doporučujeme uskutočňovať okresné kolá, len v prípade veľkého množstva prihlásených, inak 

pozvať účastníkov priamo do krajského kola.    

Miesto a termín: MARTIN, dátum konania podľa termínovníka 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do  28.5.2018. 
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II. 

 

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

 
„B“ 

 

 
Malý futbal FUTBAL CUP ZŠ  

Družstvo v malom futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci. 

 

Poznámka: Na ihrisku hrajú štyria hráči / hráčky a brankár. 

 

Kategórie: starší žiaci ZŠ   nar. 1.1.2002 a mladší 

  staršie žiačky ZŠ  nar. 1.1.2002 a mladšie 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci:  Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

 

Miesto a  termín:   

TRNAVA, 21. – 22.6.2018 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže 

  

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 6.6. 2018 

Poznámka: 

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy. 

Metodické pokyny k súťaži nájdete na www.sass.sk 

 

 

 

VYBÍJANÁ  ZŠ – najmladších žiakov 
Koedukované družstvo tvorí 12 hráčov a hráčok (mix) + 2 vedúci. 

 

Poznámka: Na ihrisku musí byť vždy min. 5 dievčat. 

 

Kategória: najmladší žiaci/a žiačky ZŠ nar. 1.9. 2007 a mladšie (žiaci I. stupňa ZŠ) 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.  

 

Miesto a termín: STRÁŽSKE, 12.-13.12.2017 

 

Okresné kolá treba uskutočniť do 20. novembra 2017, krajské kolá do 5.12.2017 

Poznámka: 

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy. 

Metodické pokyny k súťaži nájdete na www.sass.sk 

 

 

 

 

http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/


 15 

FUTSAL ZŠ 

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci. 

 

 Základné školy 
     

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné kolektívy z krajských kôl.       

       

Miesto a termín: ŽILINA, dátum konania podľa termínovníka 

 

Okresné kolá treba zorganizovať od septembra 2017 do februára 2018.  

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.3.2018 

Poznámka: 

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy. 

Metodické pokyny k súťaži nájdete na www.sass.sk 

 

 

 

STREĽBA zo vzduchovky  

Súťaž jjeeddnnoottlliivvccoovv  aa  33--ččlleennnnýýcchh  kkooeedduukkoovvaannýýcchh  ddrruužžssttiieevv  zzáákkllaaddnnýýcchh  šškkôôll  aa  oosseemmrrooččnnýýcchh  

ggyymmnnáázziiíí  ((vv  pprríísslluuššnneejj  vveekkoovveejj  kkaatteeggóórriiii))..      

 

  Základné školy  

Kategória:  mladší žiaci a žiačky – 1.1. 2005 a mladší 

starší žiaci a žiačky -  1.1.2002 – do 31.12.2004  

Disciplína:  zalamovacia vzduchová puška kalibru 4,5 mm  s otvorenými mieridlami v ľahu. 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné družstvá z krajských kôl  

Miesto a termín: SVATÝ PETER, dátum konania podľa termínovníka 

 

Okresné kolá je potrebné zorganizovať do 30.11.2017 a krajské kolá do 20.3.2018. 

 

Súťažný poriadok na stránkach SSZ. 

Poznámka: 

Súťaž zabezpečovaná SSZ, finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR 

prípadne z iných zdrojov. 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sass.sk/
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SILOVÝ  PÄŤBOJ  
Súťaž žiakov stredných škôl. Družstvo tvoria 4 pretekári + 1 vedúci 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné družstvá krajských kôl       

       

Miesto a termín: chlapci – .........., dátum konania podľa termínovníka 

 

Okresné kolá treba zorganizovať do 30.3.2018 a krajské kolá  do 30.4.2018 

 

Poznámka:  Pravidlá, metodiku ako aj ďalšie informácie nájdete na www.awpc-slovakia.com  

v hlavnom menu silový päťboj. 

Poznámka: 

Súťaž zabezpečovaná AWPC a SAŠŠ,  finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na 

MŠVVaŠ SR prípadne z iných zdrojov. 

 

 

PREHADZOVANÁ ZŠ 

Koedukované družstvo tvorí 6 hráčov a hráčok (mix) + 1 vedúci. 

Poznámka: Na ihrisku musí byť vždy 1 dievča alebo 1 chlapec. 

 

Kategória: najmladší žiaci/a žiačky ZŠ nar. 1.9. 2007 a mladšie (žiaci I. stupňa ZŠ) 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

 

Účastníci: Víťazné družstvá krajských kôl       

       

Miesto a termín: TRNAVA, 21. – 22.6.2018 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže 

 

Okresné kolá treba zorganizovať do 30.4.2018 a krajské kolá  do 6.6. 2018 

 

Poznámka:  Pravidlá, metodiku ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke SVF. 

Poznámka: 

Súťaž zabezpečovaná SVF.  Finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR 

prípadne z iných zdrojov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

http://www.awpc-slovakia.com/
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Školské športové súťaže 

zamerané na netradičné formy zapájania detí do športovej činnosti 

 

 

ŠKOLSKÉ  DNI  ŠPORTU  

 
Netradičné súťaže s cieľom jednoduchými pohybovými aktivitami pritiahnuť k športovaniu aj 

doteraz neoslovených žiakov základných a stredných škôl. 

 
 

V čom je prínos ŠKOLSKÝCH DNÍ ŠPORTU?  

Netradičné súťaže dávajú šancu športovo súťažiť aj tým menej talentovaným chlapcom a dievčatám 

– bez strachu a ostychu. Ponukou sa snažíme osloviť aj tých, u ktorých sa doteraz pohyb a šport 

nestal súčasťou ich denného režimu.  

Sú však určené aj pre aktívnych športovcov, ktorí si dosiahnutými výkonmi upevňujú svoje 

sebavedomie, ale hlavne sú pre nich prostriedkom zvyšovania  majstrovstva v športe, ktorý robia 

ako hlavný. Žonglovanie futbalovou loptou či kopanie 11-tok je napríklad vhodným tréningovým 

doplnkom futbalistov, skákanie cez krátke švihadlo zasa ocenia napríklad atléti, ale aj vyznávači 

ďalších športov.  

Program Školských dní športu je z celoštátneho pohľadu nemenný.  To však neznamená, že 

v školách, obciach a mestách si ho nemôžu doplniť o ďalšie disciplíny – preťahovanie lanom, hod 

do basketbalových košov, in line korčule a mnohé ďalšie, ktoré spestria napr. športový deň na škole.  

 

Kategórie:  Žiaci a žiačky ZŠ, nar. 1. 1. 2002 a mladší 

Žiaci a žiačky SŠ,  nar. 1. 1. 1998 a mladší 

 

Program: V metodickom usmernení na www.sass.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sass.sk/
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MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ 

 

Cieľom je motivovať jednotlivcov a kolektívy k intenzívnej športovej príprave prostredníctvom 

pravidelných tréningov so snahou prebojovať sa do medzinárodnej súťažnej nadstavby 

a reprezentovať Slovensko a slovenský školský šport. 

 

Prispievať tak: 

a) k zvyšovaniu výkonnosti chlapcov a dievčat, 

b) k formovaniu myslenia a postojov budúcich reprezentantov,  nadväzovaniu nových vzťahov 

a priateľstiev, poznávaniu iných kultúr, prezentovaniu kultúry Slovenska a zviditeľňovaniu 

našej krajiny v medzinárodnom meradle. 
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vyhlásené Medzinárodné súťaže ISF v roku 2018 

 

                                                   
 

 

 

 

Šport + ročníky narodenia                 Mesto                      Štát  Termín 

VOLEJBAL 

2000, 2001, 2002,2003 

 

školské družstvo CH a D 

Brno Česká republika 2.-10.6.2018 
              

12+2 

FUTSAL 

2000. 2001, 2002 

školské družstvo CH  

 
Rishon – Le Zion 

Israel 13. – 21.3.2018 12+2 

CEZPOĽNÝ BEH 
 

2000, 2001, 2002,2003 

 

školské družstvo CH, D 

 

s možnosťou účasti aj národných výberov 

Paris Francúzsko 2. – 7. 4 . 2018 6+1 

HÁDZANÁ 
2000, 2001, 2002 

 
školské družstvo CH, D 

Doha Qatar 28.2.-8.3. 2018 
12+2 

(max.14+2) 

BEDMINTON 
 

2000, 2001, 2002,  

 

školské družstvo CH, D 

 

s možnosťou účasti aj národných výberov 

Pune India 19. – 25. 4 . 2018 
4+1 

(max.5+1) 

STOLNÝ TENIS 

2000, 2001, 2002,2003 

 

školské družstvo CH, D 

 

s možnosťou účasti aj národných výberov 

La Valletta Malta 8. – 14.4.2018 

4+1 

(min.3+1) 

 

BASKETBAL 3x3 

2000, 2001, 2002 

 

školské družstvo CH, D  

Belehrad Srbsko 23.-29.6.2018 4+1 

GYMNAZIÁDA 

Atletika 

 

Rabat Maroco 15. – 22.5. 2018 jednotlivci 
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Zimná GYMNAZIÁDA 

 

Bežecké lyžovanie 

2000 – 2001 / 1 kateg. 

2002 – 2004 / 2 kateg. 

 

Biatlon 

2000 – 2001 - 2002 

 

Snowboard 

2000 – 2001 - 2002 

 

Zjazdové lyžovanie 

2000 – 2001 / 1 kateg. 

2002 – 2004 / 2 kateg. 

 

 

Grenoble 

 

Francúzsko 
 

5.-10.2.2018 

 

 

 

 

Právo účasti na Medzinárodných športových súťažiach ISF si môžu žiaci vybojovať vo 

vyhlásených kvalifikačných súťažiach, v ojedinelých prípadoch aj inou formou. Účastníci 

kvalifikácií musia byť žiakmi jednej školy a musia ju navštevovať  od 1.9. v danom školskom 

roku. Prihlasujú sa do termínu uvedeného nižšie. Z časových dôvodov sa niektoré 

kvalifikácie môžu uskutočniť vopred ešte pre termínom schválenia finančného rozpočtu na 

nasledujúcu rok. Víťazstvo v kvalifikácii ešte neznamená, že sa víťaz musí zúčastniť na 

MŠM ISF!!!  

 

ÚČASŤ na MŠM ISF nie je vymáhateľná, zabezpečuje sa podľa aktuálnych možností – 

finančných, bezpečnostných i výkonnostných, o čom na svojom zasadnutí rozhoduje 

Predsedníctvo SAŠŠ, ako člen Medzinárodnej federácie školského športu. 

 

 

Prihlášky do kvalifikácií môžu zasielať školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára  

http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539 

 

alebo na tlačive „prihláška“ e mailom ristova@sass.sk. 

  

Andrea Ristová – ŠTK SAŠŠ, Nám. J.Herdu 1, Trnava   

0903 264 571  

 

do 15. septembra 2017   - cezpoľný beh 

do 30. októbra 2017 – ostatné športy 

 

Všetci účastníci sa riadia Organizačným poriadkom pre MŠM ISF, ktorý je platný a záväzný od 

6.9.2014. Zverejnený je na www.sass.sk. 

 

 

 

 

 

http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539
mailto:ristova@sass.sk
http://www.sass.sk/
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PRÍLOHY na www.sass.sk 

 

 

ŠKOLA ROKA - Celoštátna súťaž aktivity základných a stredných škôl v SR 

 

OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV - Cieľom je  zapojiť kolektívy pedagógov do 

pravidelného športovania pri súčasnom akceptovaní ich spoločenského vyžitia, zároveň vyjadriť 

tak ocenenie za ich obetavú prácu rozvoja slovenského školského športu.  

 

OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA – Ponuka olympijských aktivít 

 

METODIKA a VZDELÁVANIE - Cieľom je poskytovať učiteľom a ďalším pracovníkom v oblasti 

školského športu informácie o aktuálnych novinkách, ale i problémoch a spôsoboch ich riešenia. 

 

KALOKAGATIA – olympiáda detí a mládeže 2018 

 

 

ŠKOLSKÉ DNI ŠPORTU – program a metodika 

 

 

 

 

INFORMÁCIE nájdete: 

 

 

Informačný športový školský PORTÁL: http://www.skolskysport.sk 

 

Slovenská asociácia športu na školách: www.sass.sk 

Súčasťou je aj BLOG. 

 

Všetky aktuality a komentáre na :   

https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaSportuNaSkolach 

 

Časopis školského športu a olympizmu – TOKYO 2020: www.sass.sk 

 

SPOLU TVORÍME  ŠKOLSKÝ ŠPORT! 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.sass.sk/
https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaSportuNaSkolach
http://www.sass.sk/

