
 

 

O R G A N I Z A Č N Ý   P O R I A D O K 

 
Plavecká súťaž žiakov a žiačok - 4. ročník ZŠ 2021-2022 

 

Charakteristika športových súťaži žiakov základných škôl 
 

Názov súťaže: 
 

Plavecká súťaž žiakov a žiačok – 4. ročník ZŠ 

Zámer projektu: Vzbudiť u žiakov záujem o šport, najmä plávanie. Naučiť deti 
aktívne sa zapájať do športových súťaží a spolupracovať ako 
jeden tím. Zároveň ich motivovať zapojiť sa do pravidelného 
športovania v plaveckých športoch a prostredníctvom plávania 
ponúknuť im možnosť športovo sa rozvíjať v miestnych špor-
tových kluboch. 

Štruktúra súťaži, počet kôl a charakteristika kategórii 
 

Organizácia súťaže: 
 

Individuálna súťaž chlapcov aj dievčat v plávaní  
na 25 m voľný spôsob. 
Okresné kolo je jednodňová súťaž (výnimočne môže byť aj 
viackolová súťaž). 
Krajské kolo je jednodňová súťaž. 
Plavecká súťaž (individuálna a štafety) je spojená v rámci jed-
ného dňa so súťažou v mini vodnom póle. 
Celoslovenské kolo je jednodňová súťaž. 

Počet kôl: 
 

1. časť – okresné kolá 
2. časť – krajské kolá 
3. časť – finále - Majstrovstvá SR  

Charakteristika kategórii: Súťaž žiakov/žiačok 4. ročníkov ZŠ (nar. 1.9.2011 
až 31.8.2012) 

Odborné a organizačné 
zabezpečenie športových 
súťaží: 

 
 Okresné a krajské kolá – organizačne zabezpečuje prí-

slušný Okresný úrad odbor školstva v spolupráci s  

vodnopólovými a plaveckými klubmi SPF, CVČ a ZŠ. 

 Po odbornej stránke riadia športové súťaže v krajoch ko-

ordinátori školských súťaži podľa pokynov SPF. 

 Finále SR - zabezpečuje Slovenská plavecká federácia 

/SPF/. 

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  

 Povinnosti organizátora kola: 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/


1. zverejniť propozície kola na www.skolskysport.sk najneskôr 

7 dní pred uskutočnením kola. 

2. zverejniť výsledky na www.skolskysport.sk do 3 dní od us-
kutočnenia kola. 

Súťažné podmienky: V prílohách – napr. propozície, pravidlá 

Identifikačné údaje a kon-
taktne údaje organizátora 
súťaže na celoštátnej 
úrovni: 

Kontaktná osoba:  
Mgr. Róbert Košťál 
mobil: 0918 481 802 
e-mail: kostal@swimmsvk.sk  

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). 

 Pred stretnutím predkladá každé družstvo organizátorovi 
turnaja, súpisku družstva podpísanú a opečiatkovanú ria-
diteľom školy. V zápise stretnutia môžu byť uvedení iba 
hráči, ktorí sú uvedení na súpiske.   

 Súpisky sa uzatvárajú 1 deň pred konaním turnaja. 

 Žiak/žiačka môže v súťaži v danom školskom roku nastú-

piť len za jednu školu. 

 Do krajského finále postupuje víťazné družstvo z okres-

ného kola.  

 Na M-SR postupuje víťazné družstvo z krajského kola.  

Termín na prihlásenie do súťaže: 30. septembra 2021. 

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

Poistenie: 

 Účastníci ŠSŽ musia mať so sebou kartu poistenca. 

 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. 

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

Zdravotná služba: Zabezpečí organizátor. 

Charakteristika medziná-
rodnej súťaže: 

Nie je. 

Štruktúra rozpočtu, použi-
tie a postup pri zúčtovaní 
finančných prostriedkov: 

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

Dátum účinnosti: 1.9.2021 

Doložka o schválení orga-
nizačného poriadku: 

- 

 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/
mailto:kostal@swimmsvk.sk
http://www.skolskysport.sk/
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

