
 

 

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

 

Stolný tenis základných  a stredných škôl 
 

Charakteristika športových súťaži žiakov základných škôl 
 

Názov súťaže: 

 
Súťaž  4-členných družstiev žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. 

Zámer projektu: Cieľom súťaže je motivovať dievčatá a chlapcov k pravidelnému 
športovaniu, získavaniu trvalého vzťahu k pohybovým aktivitám 
s dôrazom na zdravotný význam. Pri súťaži stolného tenisu získavať 
špecifické zručnosti pre daný šport. 

Štruktúra súťaži, počet kôl a charakteristika kategórii 
 

Organizácia súťaže: 

 
Stolný tenis  je súťaž 4- členných družstiev (3+1 náhradník) žiakov 
a žiačok  ZŠ a SŠ.  

 Družstvo tvoria max 4. žiaci/žiačky. 

 Súčasťou družstva je jeden vedúci – pedagogický dozor. 

Počet kôl: 
 

 Okresné kolá 

 Krajské kolá 

 Celoslovenské finále M SR 

Charakteristika kategórii: 
 

Žiaci/žiačky – základné školy 2. stupeň – žiaci nar. 1.1.2006 a ml. 
a žiaci príslušných ročníkov osemročných  gymnázií. 
Žiaci/žiačky – stredné školy – žiaci nar. 1.1.2002 a ml. 
Pre účasť družstva v súťaži je nutné splniť nasledujúce  podmienky: 
1. družstvo je zložené zo žiakov jednej školy, 
2. členovia družstva musia byť : 
 Žiakmi  2. stupňa ZŠ alebo príslušných ročníkov osemročných 

gymnázií v kategórii ZŠ. 
 Žiakmi 1. – 4. ročníka SŠ v kategórii SŠ. 
 

Odborné a organizačné 
zabezpečenie športových 
súťaži a činnosť 
odborných komisií: 

 Organizátor súťaže je povinný zaslať správcovi portálu (NŠC) na 
zverejnenie všeobecné  informácie o príslušnej súťaži do 
informačného systému: www.skolskysport.sk do  31. júla 
príslušného kalendárneho roka.  

 Za organizáciu OK a  KK je zodpovedný príslušný OÚ odbor 

školstva a ním poverený organizátor v spolupráci s krajskými 

koordinátormi – učitelia telesnej a športovej výchovy a so SSTZ. 

 Za organizáciu M SR je zodpovedný SSTZ. 

 Organizátor príslušného kola je zodpovedný za včasné 
zverejňovanie informácií o organizovaní jednotlivých kôl súťaží 
prostredníctvom portálu www.skolskysport.sk nasledovne: 

 Všetci organizátori sú povinní zverejniť informácie o kole 
(propozície) najneskôr 14 dní pred uskutočnením kola. 

 Všetci organizátori sú povinní doplniť  výsledky,  označiť poradie 
a postupujúcu školu  najneskôr do 3 dní po uskutočnení kola. 

 Súťaží sa podľa platných pravidiel st. tenisu, schváleného OP a  
príslušných propozícií.  

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


 V prípade, že si to organizácia podujatia vyžaduje, môže 
organizátor upraviť dátum pre zaslanie súpisky. 

 Odbornú stránku súťaže zabezpečujú regionálny organizátori 

v spolupráci so SSTZ. 

Súťažné podmienky: Pravidlá SSTZ a príslušné propozície. 

Identifikačné údaje 
a kontaktne údaje 
organizátora súťaže na 
celoštátnej úrovni: 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Perháčová 
mobil: 0903 560916 
e-mail: zperhacova@gmail.com 
 

Podmienky účasti žiakov 
v súťažiach, rámcový 
postupový kľúč 
a prihlasovanie do ŠS: 

 

Prihlasovanie škôl do súťaže je možné výhradne prostredníctvom 
portálu www.skolskysport.sk .  
 
 Žiak/žiačka môže v súťaži v danom školskom roku nastúpiť len 

za jednu školu. 

 Postupuje vždy víťazné družstvo.  
 Termín na prihlásenie do súťaže: 20. október 2021. 

 

Podmienky a spôsob 
zabezpečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia 
účastníkov súťaži: 

Poistenie: 

 Účastníci ŠŠS musia mať so sebou kartu poistenca a občiansky 
preukaz nad 15 rokov. 

 Za poistenie účastníkov ŠŚS zodpovedá vysielajúca škola. 

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

 Organizátori jednotlivých kôl ŠŠS nezodpovedajú za škody 
alebo krádeže osobného vlastníctva členov družstiev a ich 
sprievodu, napríklad vybavenia, osobných vecí či finančných 
prostriedkov. 

COVID nariadenia: Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od  
pandemickej 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 
medzinárodnej súťaže 

Nie je 

Štruktúra rozpočtu, 
použitie 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 
organizačného poriadku: 

- 

 

mailto:zperhacova@gmail.com
http://www.skolskysport.sk/
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

