
 

O R G A N I Z A Č N É   P O K Y N Y 

 

MINIcoolvolley žiakov/žiačok 
 

Charakteristika športových súťaži žiakov základných škôl 
 

Názov súťaže: 
 

MINIcoolvolley (3-kový volejbal) 
 

Zámer projektu: Cieľom projektu je pritiahnuť deti k pravidelným pohybovým 
aktivitám a športovej hre volejbal, prostredníctvom jedno-
duchých špeciálnych cvičení a loptových hier vychovávať deti 
a viesť ich k návykom pre pravidelný aktívny pohyb a zdravý 
životný štýl. 

Štruktúra súťaži, počet kôl a charakteristika kategórii 
 

Organizácia súťaže: 
 

 Súťaže sú rozdelené do troch častí. Každá z nich je upra-
vená podľa počtu do súťaže zaradených družstiev v každej 
oblasti. 

 Štruktúra a hracie termíny sú upravené pre každú oblasť 
samostatne.  

 Termínovú skladbu a štruktúru súťaží v oblastiach, adresár 
účastníkov a rozpis turnajov v oblastiach dodajú oblastní 
koordinátori školských súťaží COOLVOLLEY ako prílohu 
k Vykonávacím pokynom po doručení prihlášok do súťaže 
zo strany družstiev. 

 Počet družstiev z jednej školy je obmedzený, a to  
maximálne 4 družstvá z jednej školy. 

Organizáciu súťaže podrobnejšie opravuje Vykonávací pred-
pis. 

Počet kôl: 
 

1. časť – základná: 4 regionálne kolá + 1 finálový krajský tur-
naj 

2. časť – finále oblastí: 1  turnaj 
3. časť – finále SR – Majstrovstvá SR 

Charakteristika kategórii: Žiaci/ žiačky základných škôl - narodení 1.9.2008 a mladší. 
Do súťaže sa môžu prihlásiť aj žiačky 7. ročníka - ak dodržia 
povolenú vekovú hranicu ! 
Žiaci/žiačky musia byť žiakmi jednej školy. 

Počet účastníkov:  Minimálne: 3 hráči 
Maximálne 6 hráči 
+ 1 vedúci družstva – pedagogický zamestnanec. 

Odborné a organizačné 
zabezpečenie športových 
súťaží: 

1.časť: Turnaje na regionálnej úrovni – základná časť a finá-
lový krajský turnaj – organizačne zabezpečuje príslušný OÚ-
OŠ vždy so základnou školou, ktorá je v rozpise súťaže uve-
dená s príslušným dátumom turnaja, pokiaľ nie je uvedené 
inak. 
Po odbornej stránke riadia športové súťaže v krajoch koordi-

nátori školských súťaži podľa pokynov SVF. 

Finále oblastí (2. časť) - zabezpečuje Slovenská volejbalová 

federácia 

Finále SR - zabezpečuje Slovenská volejbalová federácia 



Organizátor príslušného kola je zodpovedný za včasné zverej-
ňovanie informácií o organizovaní jednotlivých kôl súťaží pro-
stredníctvom portálu www.skolskysport.sk nasledovne: 
 Všetci organizátori sú povinní zverejniť informácie o kole 

(propozície) najneskôr 7 dní pred uskutočnením kola. 
 Všetci organizátori sú povinní zverejniť výsledky,  označiť 

poradie a postupujúcu školu  najneskôr do 3 dní po usku-
točnení kola na: www.skolskysport.sk  

 Najneskôr jeden pracovný deň po turnaji nahlásiť e-mailom 
výsledky oblastnému koordinátorovi. 

 Do troch pracovných dní zaslať poštou na adresu oblast-
ného koordinátora originály zápisov o stretnutiach. 

 Súťaží sa podľa pravidiel MINI volejbalu v súťaži  
COOLVOLLEY pre školské súťaže. 

V prípade, že si to organizácia podujatia vyžaduje, môže orga-

nizátor upraviť dátum pre zaslanie súpisky. 

Do 3 pracovných dní zaslať poštou na adresu oblastného 

koordinátora originály zápisov o stretnutiach. 

Súťažné podmienky: V prílohách – napr. vykonávacie pokyny/propozície, pravidlá 
SVF. 

Identifikačné údaje a kon-
taktne údaje organizátora 
súťaží: 

Kontaktná osoba: Josef Mihalco 
mob.: 0911 427 222  
email: mihalco@svf.sk 
adresa: Slovenská volejbalová federácia 
             Junácka 6 
             832 80 Bratislava 

Podmienky účasti žiakov 
v súťažiach, rámcový po-
stupový kľúč a prihlaso-
vanie do ŠŠS: 

Prihlasovanie škôl do súťaže je možné výhradne prostredníc-
tvom portálu www.skolskysport.sk . Učiteľ záväzne prihlási 
školské družstvo cez prihlasovacie údaje školy (meno a heslo) 
 Žiak/žiačka môže v súťaži v danom školskom roku nastú-

piť len za jednu školu. 
 Do krajského finále postupujú víťazné družstvá z regionál-

nych kôl.  
 Na M-SR postupuje víťazné družstvo z krajského kola.  
Termín na prihlásenie do súťaže: 20. októbra 2021. 
 Postupový kľúč oznámi oblastný koordinátor v Úradnej 

správe podľa počtu prihlásených družstiev v oblasti. 
Štruktúra súťaží a termíny:  
 Súťaže sú rozdelené do troch častí. Každá z nich je upra-
vená podľa počtu do súťaže zaradených družstiev v každej 
oblasti. Štruktúra a hracie termíny sú upravené pre každú ob-
lasť samostatne. Termínovú skladbu a štruktúru súťaží v ob-
lastiach, adresár účastníkov a rozpis turnajov v oblastiach do-
dajú oblastní koordinátori školských súťaží  
COOLVOLLEY ako prílohu k týmto Vykonávacím pokynom 
po doručení prihlášok do súťaže zo strany družstiev.  
1. časť - základná :  
Družstvá odohrajú stretnutia turnajovo v 3-členných alebo v 
4-členných skupinách minimálne po 4 turnaje (pri nerovnom 
počte v trojčlennej skupine) podľa regionálneho členenia s 
prihliadnutím na vzdialenosti a začlenenie v rámci oblasti. 
Hracie dni sú počas celého týždňa s odporučením odo-
hrať 4 turnaje základnej časti v oblasti. Finálové krajské tur-
naje sa uskutočnia v apríli 2022. Po základnej časti môže po-
stúpiť do ďalších bojov za školu len jedno družstvo v danej 
súťaži.  
2. časť  - finále oblastí :  

http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/
mailto:mihalco@svf.sk
http://www.skolskysport.sk/


Finále oblastí sa odohrajú jedným turnajom v každej oblasti, 
ktorého hrací systém upraví rozpis pre každú oblasť samo-
statne s termínom odohrania do  
Minicoolvolley máj 2022  
3. časť : finále Slovenskej republiky :  
Termín : Minicoolvolley  jún 2022 – predbežne 1. alebo 2. jú-
nový týždeň  
Predbežný počet účastníkov finálového turnaja   
MINI: 8 chlapčenských a 12 dievčenských družstiev     
 Riadiaca zložka súťaže si vyhradzuje právo zmeny počtu 

účastníkov finálového turnaja na základe počtu prihláse-
ných družstiev do súťaže  

 Počet postupujúcich družstiev z každej oblasti bude stano-
vený pomerne k počtu do súťaže zaradených družstiev 
v jednotlivých oblastiach. Počet postupujúcich družstiev 
z jednotlivých oblastí bude zverejnený v rozpise 
do 1.1.2022  

 Celoslovenské finále sa bude hrať systémom určeným 
Slovenskou volejbalovou federáciu  

 Súpisky sa uzatvárajú najneskôr 1 deň pred konaním tur-
naja. 

Podmienky a spôsob za-
bezpečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia 
účastníkov súťaží: 

Poistenie: 

 Účastníci ŠSŽ musia mať so sebou kartu poistenca a ob-
čiansky preukaz. 

 Za poistenie účastníkov ŠSŽ zodpovedá vysielajúca škola. 

 Všetci účastníci ŠSŽ sú povinní dodržiavať pravidlá bez-
pečnosti a ochranu zdravia! 

Organizátori jednotlivých kôl ŠSŽ nezodpovedajú za škody 
alebo krádeže osobného vlastníctva členov družstiev a ich 
sprievodu, napríklad vybavenia, osobných vecí či finančných 
prostriedkov. 
Hráči môžu hrať s dioptrickými okuliarmi, resp. šošovkami na 

základe písomného prehlásenia rodičov o tom, že takýto hráč 

nastupuje na vlastnú zodpovednosť. 

COVID nariadenie: Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od  
pandemickej situácie v okrese. Podmienky organizovania mu-
sia byť v súlade s  
COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke:   
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov 
 

Zdravotná služba: Zabezpečí organizátor. 

Charakteristika  
medzinárodnej súťaže: 

Nie je. 

Štruktúra rozpočtu,  
použitie a postup pri  
zúčtovaní finančných pro-
striedkov: 

Financovanie súťaží je zabezpečené v zmysle smernice č. 
23/2017  o súťažiach žiakov Čl. 9 Financovanie.  
 

Dátum účinnosti: 1.9.2021 

Doložka o schválení  
organizačného poriadku: 

- 

 

https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

