
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

 
Č. j.: 266-M/2019/JL 

 

PROPOZÍCIE 
okresného kola vo volejbale žiačok základných škôl a OG 

pre školský rok 2019/2020 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 

Usporiadateľ:               Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica. 

 

Technické prevedenie:  športová hala - Školská 622/24, ZŠ s MŠ Brusno                

     

Termín:                        14.01. 2020 /utorok/ 
 

            14.01. 2020 /utorok/ - športová hala ZŠ s MŠ Brusno  

                 Účastníci:  ZŠ s MŠ Brusno, ZŠ Narnia, ZŠ JGT Gaštanová,  

                                   ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ SC Slovenská Ľupča. 

   

Časový rozpis súťaže :  

8:00  –   8:30   prezentácia, 

8:30  –   8:45   inštruktáž BOZP a organizačné pokyny, 

9:00  – 12:00   súťažné zápasy, 

          12:00  – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaže.  

  

Činovníci:    tajomník súťaže – Mgr. Jozef Lupták, 

                     riaditeľ súťaže – Mgr. Richard Vrbovský. 

 

Účasť a jej podmienky: 

➢  súťaž je vyhlásená pre kategóriu – žiačky narodené 01.01. 2004  - 31.12. 2012, 

➢  družstvo tvorí max. 12 hráčok a vedúci družstva, 

➢  hráčky musia mať jednotné dresy s číslami, 

➢  každá účastníčka súťaže je povinná mať so sebou originál preukazu poistenca, 

➢ škola sa musí pred súťažou preukázať súpiskou členiek družstva vytlačenou                  

z portálu www.skolskysport.sk s menom zodpovedného vedúceho družstva a tiež      

s potvrdením riaditeľa školy, 

 

           Súpisku je potrebné vložiť na portál www.skolskysport.sk najneskôr do 13.01. 2020!!! 

 

➢ Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok 

narodenia,) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových 

súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. (viď. „Politika 

informovanosti dotknutej osoby“). Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú  
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upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti 

dotknutej osoby“) na  https://www.sass.sk/vseobecne-ustanovenia. Na školských športových 

súťažiach sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. 

Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia tomuto oznamu rozumieť a 

berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej asociácie 

športu na školách (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby na 

https://www.sass.sk/vseobecne-ustanovenia).  

Za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a  

podujatiach SAŠŠ podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (viď. „Politika informovanosti 

dotknutej osoby“) účastníci na okresných a krajských kolách nemusia odovzdať Informované 

súhlasy, ak tieto na účel účasti na školských súťažiach odovzdali škole. 

Úhrada:     školy sa súťaže zúčastňujú na vlastné náklady.  

                   Stravné a cestovné je na vlastné náklady účastníkov súťaže. 

 

Ceny:      zabezpečí CVČ Havranské 9, B. Bystrica, družstvá na prvých troch miestach získajú 

diplomy a športové poháre.  

 

Rôzne:       Za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj poistenie súťažiacich   

zodpovedá vysielajúca škola. Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za 

bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta zrazu až po 

prezentáciu a tiež počas súťaže mimo priestorov telocvične. Organizátor súťaže stráca 

zodpovednosť za účastníkov po skončení súťaže, ktorej časový rozpis je v propozíciách 

uvedený. Zároveň žiačky musia v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov 

súťaže, s ktorými sa oboznámia pred jej začiatkom. Za odložené veci v priestoroch 

šatní usporiadateľ nezodpovedá. 

                                        

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:                                            

Predpis:     hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu. 

 

Čakacia doba:  do 5 minút po ukončení prezentácie. 

 

Protesty:    podáva vedúci družstva písomne, do 10 minút po ukončení stretnutia tajomníkovi      

                   súťaže, s vkladom 10, - Eur. 

 

Systém hry: hrá sa turnajovým systémom „každý s každým“.  

 

                      Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny časového rozpisu súťaže  

                      a uvedeného hracieho systému podľa počtu prezentovaných družstiev.  

 

Postup:         na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia 29.04. 2020 v Krupine, zo súťaže   

                      postupujú prvé dve súťažné družstvá. 

                                                                            

Poznámka:    prípadnú neúčasť školy na súťaži oznámte vopred tajomníkovi súťaže. 

                      (Mgr. Jozef Lupták,  0908 071 784, e-mail: jzfluptak@gmail.com). 

 

Banská Bystrica  18.12. 2019 

 

 

 

         Mgr. Jozef Lupták v. r.                                                          Mgr. Richard Vrbovský v. r.              

            tajomník súťaže                                                                               riaditeľ CVČ 
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