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„olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu vekov 

a prekračuje svah dvadsiateho storočia ako obraz žiarivej 

nádeje 

... hovorím o hnutí zrodenom večnou túžbou človeka po 

mieri a bratstve. Mier sa stal akýmsi náboženstvom, pri 

jeho oltári sa zhromažďujú čoraz väčšie masy veriacich…“

                  

Pierre de Coubertin   

 

 

 
 

 



 všeobecné ustanovenia 

 
Vyhlasovateľ:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský 

samosprávny kraj a o.z. Kalokagatia na Slovensku. 

 

Organizátor:  
Slovenská asociácia športu na školách (Krajská a Okresná rada SAŠŠ), Trnavský samosprávny kraj, 

o.z. Kalokagatia na Slovensku, Mesto Trnava, Krajská a Okresná rada Slovenskej asociácie športu 

na školách, Trnavský olympijský klub, (všetko v Trnave) v spolupráci s ďalšími telovýchovnými 

subjektmi a školami 

 

Termín a miesto :  5.- 7. mája 2015, Trnava a okolie 

 

Účastníci:   
Víťazné družstvá z krajských kôl školských športových súťaží v SR  

 

Športové súťaže:  

V atletike, basketbale, volejbale, hádzanej všetko chlapcov a dievčat, futbale chlapcov, ktoré sú 

zároveň školskými majstrovstvami Slovenska (v kategórii „A“ ), silovom päťboji chlapcov a  

speedmintone mix. 

 

Kultúrne súťaže: 

Pre súťažiacich vo výtvarnom prejave a vlastnej literárnej tvorbe bola vyhlásená spoločná téma: 

„AŽ K VRCHOLU OLYMPU“. Podrobnejšie pokyny v samostatnom materiáli. 

 

Vekové kategórie:  
Žiaci   a žiačky stredných škôl v SR nar. 1.1 1995 a mladší 

 

Doprovod:  
Za účastníkov zabezpečuje vysielajúca škola.  

Doprovod zodpovedá za bezpečnosť svojich zverencov počas celého pobyt (na športoviskách, 

ubytovniach i stravovniach, na slávnostnom otvorení a iných sprievodných aktivitách), za 

dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa a za ich správanie. V prípade nerešpektovania 

môže organizátorov vyvodiť adekvátne závery (vylúčenie).  

 

Poistenie:  
Účastníci štartujú na vlastné  - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou kartu 

poistenca.  
 

Úhrada:  
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného 

Kalendára ŠŠS  a podľa schválenej výzvy k danej súťaži.   

Pokyny k cestovnému v prílohe. 

 

Ubytovanie:        
Zabezpečí usporiadateľ na základe prihlášky na ubytovanie (v prílohe)  zaslanej súčasne 

s prihláškou, pre všetky družstvá je zabezpečené ubytovanie od 5.5.2015, prípadne podľa 

individuálnej požiadavky od 6.5.2015. 

 

 

 

     



Stravovanie: 
Zabezpečené v mieste ubytovania a v stravovniach pri športoviskách. Ubytovaní od 5.5. 2015 

začínajú večerou. Účastníci s príchodom od 6.5.2015 začínajú stravu obedom a všetci končia 

stravovanie 7.5. 2015 obedom. 

 

Doprava:  

Dopravu si zabezpečujú školy samostatne. Treba dodržiavať nové pokyny k cestovnému vlakom. 

Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné 

si vybaviť preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz 

v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú 

v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie 

príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní. 

Pokyny k cestovnému upresnené v prílohe. 

 

Štartovné: Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 2 € / športovec. 

 

Prezentácia:  
Školské majstrovstvá Slovenska 

5. mája 2015 od 12.00 – 17.00 h - v Mestskej športovej hale (MŠH), Rybníkova ul. , Trnava, kde 

bude zároveň aj sídlo organizačného výboru.  

 

6. mája 2015 od 8.00 – 9.00 h - pre účastníkov, ktorí pricestujú až v tento deň - v Mestskej 

športovej hale, Rybníkova ul. , Trnava 

 

Sprievodné športy – speedminton a silový päťboj 

7. mája 2015 od 8.00 h – 9.00 h – na športovisku 

 

Pri prezentácii: 
- Odovzdajú účastníci vyplnené tlačivá na ubytovanie, stravovanie, štartovné a súpisku 

vytlačenú zo školského portálu. Tlačivá si prinesú  v dvoch vyhotoveniach. 

 

- Uhradia štartovné vo výške 2 € / športovec. 

 

- Obdržia suveníry, stravenky, organizačné pokyny, propagačné materiály.  

 

Je veľmi dôležité dodržať časový rozpis prezentácie!!! 

 

                       

Žrebovanie:  

30. apríla 2015 o 14.00 h v sídle OV sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športoch, ktoré 

bude následne zverejnené na web stránke školského portálu a SAŠŠ. 

 

Rozhodcovia a pravidlá:  
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými športovými zväzmi. Súťaží sa 

podľa platných pravidiel konkrétneho športu. 

 

Hracie systémy:  
Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým (1-4, 2–3, 4-3,  

1-2, 2-4, 1-3). Do semifinále  postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy 

krížovým spôsobom (A1–B2, B1-A2). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3. miesto. Družstvá 

z 3. miesta v skupinách hrajú o 5.miesto, zo 4. miesta hrajú o 7. miesto.  

 

Hrací čas v skupinách a v zápasoch je upresnený pri jednotlivých športoch. 

    



Prípadné zmeny môžu vzniknúť po uzatvorení prihlášok, o čom budú všetci zúčastnení 

informovaný na technickej porade. 

Časový rozpis bude zverejnený pred každou súťažou.   

 

Ocenenia:  
Družstvá a jednotlivci na prvých troch miestach obdržia - diplomy, medaily a poháre.Víťazi získajú 

titul „Školský majster Slovenska“. 

 

Protesty:  
Prekladajú  sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom 

súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ. 

 

Kontrola totožnosti: 

Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť OP ku kontrole.  Je možné 

žiadať overenie totožnosti súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi 

súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich družstiev.                             
 

Zdravotnícka služba:  

Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení.  

Odporúčame družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej 

pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....) 

 

Výstroj: 

V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch (priniesť dve sady 

dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje 

len  hracie lopty. Obuv vhodná do haly, pri futbale na trávnaté ihrisko (kopačky bez kolíkov). 

 

Prihlášky:  
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a  

zaslať na priloženom tlačive aj organizátorovi najneskôr do 30. apríla 2015 (tlačivá v prílohe) na 

adresu:  

Andrea Ristová 

ŠTK SAŠŠ  

Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01 

tel. 0903 264571 

e-mail: ristova@sass.sk  

 

Ďalšie informácie získate na  www.sass.sk, 

https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaSportuNaSkolach 

 

Organizačné pokyny: obdržia všetci zúčastnení po zaslaní prihlášky. 

 

 

UPOZORNENIE:  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi 

vedúcim družstiev na porade vedúcich.  

 

Účastníci Gaudeamus Igitur (zároveň M SR) sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, ako aj  

slávnostného ukončenia súťaže na športoviskách. 
 

Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený požadovať 

úhradu  vynaložených nákladov! 

 

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


 

 

 P R O G R A M 

 

GAUDEAMUS   IGITUR 2015 

 

 
Štvrtok, 30. apríla 2015  Žrebovanie pre všetky kolektívne športy  

v programe olympiády. 

 

 

Utorok, 5.mája 2015 
 

Príchod výprav z krajov SR    

-  prezentácia      od 12.00 – 17.00 h, v MŠH Trnava 

-  ubytovanie     priebežne podľa rozpisu  

-  večera      od 18.00 h - na ubytovniach 

 

Zábavno-spoločenský večer    od 19.30 h, v MŠH Trnava 

 

  

Streda, 6. mája 2015 
 

Príchod zvyšných výprav    

-  prezentácia      od 7.00 h – 9.00 h, v MŠH Trnava 

 

Športové súťaže      od 10. 00 h na športoviskách podľa rozpisu 

 

Kultúrne súťaže - vyhodnotenie a vernisáž od 11.00 h, v TIRNA centrum, Pekárska 14, Trnava 

 
Slávnostné otvorenie    od 19.30 h,  v MŠH Trnava 

    

 

 

Štvrtok, 7. mája 2015 
  

Športové súťaže - dokončenie    od 9.00 h na športoviskách podľa rozpisu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 špeciálne technické ustanovenia 

k jednotlivým športom 

 

 

 

 

F U T B A L  
 

Termín:  6. – 7. mája 2015  

 

Miesto:  Futbalové ihriská Slávia, Rybníková ul. Trnava (chlapci)  

  

Činovníci:  Riaditeľ súťaže:   Jozef Gábor 

          

Štartujú:            

Víťazné družstvá z jednotlivých krajských kôl v SR 

Družstvo je 15-členné a max. 2 vedúci. 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa platných pravidiel futbalu, kalendára ŠŠS a týchto propozícií.  

 

Hrací systém: 

Uvedený vo všeobecných pokynoch. 

Hrací čas 2 x 20 min. s 5 min. prestávkou medzi polčasmi. 

 

Hodnotenie:  
Za výhru sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod a za prehra 0 bodov. Pri rovnosti bodov  

v skupinách rozhodujú: 

  1. vzájomné zápasy, 

2. rozdiel gólov, 

3. väčší počet strelených gólov, 

4. podiel gólov 

5. penaltový rozstrel (podľa zaužívaných pravidiel – budú upresnené  

priamo na mieste) 

 

Poznámka: V semifinálových zápasoch a zápasoch o umiestnenie sa v prípade nerozhodného  

výsledku budú kopať penalty - päť, a potom po jednej až do rozhodnutia zápasu.  Vo finále  

nasleduje predĺženie 2 x 10 min a až potom  pokutové kopy. 

 

Upozornenie:  

Všetky zápasy sa budú hrať na trávnatých ihriskách. Kopačky s kovovými kolíkmi sa nesmú  

použiť. 

 

 

 

 

 

 



V O L E J B A L 
 

Termín:  6. – 7. mája 2015  

 

Miesto: SOU energetické na Sibírskej ul. v Trnave (chlapci) 

MŠH, Rybníková ul. (dievčatá) 

 

Činovníci: Riaditeľ súťaže:  Zuzana Lieskovská (chlapci)  

       Peter Toman (dievčatá) 

 

Štartujú:  
Víťazné družstvá z jednotlivých krajských kôl v SR. Družstvo je 10-členné a max. 2 vedúci. 

 

Pravidlá:  

Súťaží sa podľa platných pravidiel volejbalu, kalendára ŠŠS a týchto propozícií. 

 

Hrací systém: 

Uvedený vo všeobecných pokynoch. 

 

Hodnotenie:  

Všetky zápasy sa hrajú na dva vyhraté sety.  

Pre určenie poradia družstiev v skupinách budú rozhodujúce nasledovné kritériá :  

1.)      Počet víťazstiev v turnaji.     

2.)      Počet bodov zo všetkých stretnutí. 

3.)      Pomer setov. 

4.)      Pomer lôpt. 

5.)      Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1- 4. 

K bodu 2.)  

je hodnotenie výsledkov nasledovné :  za výsledok 2:0 = 3 body, za 2:1 = 2 body, za 1:2 = 1 bod, za 

0:2  = 0 bodov, za kontumáciu = -1 bod.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B A S K E T B A L 
 

 

Termín:  6. – 7. mája 2015  

 

Miesto:  OA  a MŠH Sereď(chlapci) 

   ZŠ Atómová a basketbalová hala Slávia Trnava (dievčatá) 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Vladimír Pavelka    (chlapci) 

Zuzana Žitniaková (dievčatá) 

         

Štartujú:  
Víťazné družstvá z jednotlivých krajských kôl v SR 

Družstvo je 12-členné a max. 2 vedúci. 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu, kalendára ŠŠS a týchto propozícií. 

 

Hrací systém: 

Uvedený vo všeobecných pokynoch. 

Hrací čas  4x 8min – čistý čas. 

 

Hodnotenie:  
Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov.  

Pri rovnosti dvoch alebo viacerých družstiev rozhodujú:   

1. vzájomné zápasy,  

2. rozdiel strelených a obdržaných košov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H Á D Z A N Á 

 
 

Termín:    6. – 7. mája 2015 

  

Miesto: Mestská športová hala Hlohovec (dievčatá)  

  ŠH Hrnčiarovce (chlapci) 

  

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Vladimír Teplanský (chlapci) 

Alena Mišáková (dievčatá) 

     

Štartujú 

Víťazné družstvá z jednotlivých krajských kôl v SR 

Družstvo je 12-členné a max. 2 vedúci. 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa pravidiel hádzanej a tohto predpisu, kalendára ŠŠS a týchto propozícií. 

 

Hrací systém: 

Uvedený vo všeobecných pokynoch. 

Hrací čas 2 x 20 min s 5 minútovými  prestávkami medzi polčasmi. 

 

Hodnotenie:  

Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body. Nerozhodný výsledok je hodnotený 1 bodom pre obe 

družstvá. Víťazstvom príslušnej skupiny sa stáva družstvo, ktoré po schválení výsledkov 

všetkých stretnutí získa najväčší počet bodov. Pri rovnakom počte bodov 2 alebo viacerých 

družstiev rozhoduje o umiestnení: 

- väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí 

- väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 

- väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných  stretnutí  

- väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí 

Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky 

a v tabuľke sa neuvádza. O vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. 

Postupujúcim, alebo víťazom zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré: 

- zápas vyhrá v riadnom čase 

- je lepšie pri streľbe 7 m  hodov 

Streľba 7 m  hodov prebieha nasledovne: 

- 5 vybraných hráčov, z každého družstva postupne realizuje striedavo 7 m  hody 

- ak je stav po 5 sériách nerozhodný, hádže sa vždy jeden 7 m hod na každej strane, ktorého 

exekútormi môžu byť aj hráči, ktorí hádzali v prvej sérii 5-tich hodov. Víťazom je družstvo, 

ktoré má po sérii viac gólov. Hráči sa musia striedať a 2 krát môže v týchto sériách hádzať 

hráč až po realizácii 7 m hodu piatimi hráčmi svojho družstva. 

 

ODPORÚČAME používať na turnaji chrániče lakťov a kolien!  

 

 

 



A T L E T I K A 
 

 

Termín:  6. mája 2015  

   (prezentácia od 8.30 h – 9.30 h,   porada vedúcich o 9.30 h ) 

   

Miesto:  Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho  Trnava, Hajdóczyho ul. 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže:  Oľga Hajmássyová 

 

Štartujú:   

Víťazní jednotlivci z každej disciplíny z jednotlivých krajských kôl v SR 

 

Disciplíny: 

Chlapci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,  3000 m, 110 m prek., diaľka, výška, guľa (5 

kg), oštep (700g), disk (1,5 kg), štafeta 4 x 100 m  

 

Dievčatá: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m prek., diaľka, výška, guľa (3 

kg), oštep (500g), disk (1 kg), štafeta  4x100 m  

 

+ netradičná švédska štafeta (400 ch, 300 d, 200 ch, 100 d) 

     

Poznámka: Štafety 4x100m sú súťažou krajov. Na ŠKOLSKÝCH M-SR môžu byť zostavené len z 

pretekárov, ktorí si postup vybojovali v individuálnych disciplínach. 

 

Váženie náradia:  

Váženie náradia na vrhy prebehne pol hodinu pred začiatkom disciplíny pred štadiónom. 

 

Pravidlá:    
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu. 

Zvyšovanie výšky:   žiačky SŠ – 125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm. 

   žiaci SŠ – 145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm 

 

Upozornenie:  

Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov do 6 mm.  

Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich  

družstiev na plochu štadiónu zakázaný! 

 

Časový rozpis 

 

10.00   kladivo CH oštep D 

10.10  diaľka D 

10.20  výška CH 

10.40 110m prek.CH   

10.50 100m prek.D  oštep CH kladivo D 

11.00 3000m CH 

11.15 100m CH diaľka CH  

11.20 100m D 

11.30 1500m CH  disk CH guľa D 

11.40 1500m D výška D 

11.50 400m CH  

12.00 400m D trojskok D  

12.15 300m prek.CH 



12.30 300m prek.D  guľa CH disk D 

12.45 200m CH trojskok CH 

12.55 200m D 

13.05 800m CH 

13.15 800m D 

13.25 4x100m CH 

13.35 4x100m D 

13.45 400-300-200-100 

 

 

 

 

Časový rozpis bude upravený podľa aktuálneho počtu účastníkov pred pretekmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S I L O V Ý päťboj 

 
Termín:  7. mája 2015 

Miesto:  Gymnázium Hollého, Trnava  (sídlisko Na Hlinách)  

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Rudolf Siska 

   Hlavný rozhodca: František Albert 

AWPC – Slovakia 

   Rybníkova 15/B 

   917 01 Trnava 

   www.awpc-slovakia.com  (Hlavne menu – Silový päťboj) 

 

Účastníci:  
Štartujú víťazné družstvá z krajských kôl. Družstvo tvorí: 4 pretekári + 1 vedúci 

            

Informácie:    

Rudolf Siska, 0903 651 672, rudo.siska@gmail.com 

 

Upozornenie:  

Pretekár je povinný pri všetkých disciplínach, okrem drepu mať  oblečené tričko s krátkym  

rukávom.  Mikiny, ani iné oblečenie presahujúce rukávom lakeť nie je povolené. 

 

Program súťaže: 
8.00 – 9.00  - prezentácia priamo na športovisku. 

9.00 – 9.45  - váženie súťažiacich  

10.00   - slávnostné otvorenie súťaže 

10.10   - štart prvej disciplíny (zhyb na hrazde bez pridanej záťaže) 

10.30   - štart druhej disciplíny (tlak v ľahu na lavičke s činkou, ktorá má   

                hmotnosť 60% TH) 

11.00   - štart tretej disciplíny (bicepsový zhyb s SZ činkou, ktorá má hmotnosť  

                40% TH) 

11.30 – 12.45  - obed 

13.00   - štart štvrtej disciplíny (kľuky na bradlách bez pridanej záťaže) 

13.30   - štart piatej disciplíny (drep s činkou na pleciach, ktorá má hmotnosť  

                 80% TH) 

do 16.00  - slávnostné dekorovanie víťazov a odovzdávanie ocenení  súťažiacim 

 

 
Poznámka: Časový rozpis je orientačný. Čas štartu jednotlivých disciplín sa môže posunúť 

vzhľadom na priebeh súťaže.  

 

Pravidlá súťaže a metodiku nájdete na www.awpc-slovakia.com v hlavnom menu silový päťboj. 

 

 

http://www.awpc-slovakia.com/
mailto:rudo.siska@gmail.com


 

SPEEDMINTON 
 
 

 

Termín:  7. mája 2015 

 

Miesto:  SOŠ O a S Trnava 

8.00 – 9.00 h - prezentácia priamo na športovisku. 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Tibor Nešťák 

                                                         

Účastníci: Víťazné družstvá krajských kôl, prípadne pozvané družstvá v kategórii: 

 Základné školy – nar. 1.1. 1999 a mladší 

Stredné školy - nar. 1.1. 1995 a mladší 

   

Družstvo tvorí: min. 1 chlapec a 1  dievča a max. 2 chlapci a 2 dievčatá 

   

Pravidlá:  Podľa pravidiel SASB, platné pravidlá nájdete na: http://sasb.sk 

 

Stretnutie družstiev pozostáva z:   

1 dvojhra chlapci, 1 dvojhra dievčatá, 1 zmiešaná štvorhra - mix 

 

Hrací systém: Základná časť – skupiny 

 Play off – KO systém (pavúk)  

 

Košíky:  Speedminton® Match speeder (8,6g)  

 

Rakety:  Rakety dĺžky 57-61 cm, váha 155 – 180 g, súmernej konštrukcie   

   (organizátor môže zapožičať zdarma počas trvania turnaja) 

 

Hracie kurty:  Speed badmintonové kurty vedľa seba, kurt pozostáva z dvoch  

   štvorcových polí dĺžky 5,5 m vzdialených 8,8m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://speedminton.sk/


  športovo - technická komisia  

  GAUDEAMUS IGITUR 2015 
 

Predseda ŠTK    Andrea Ristová 

      Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01 

      Tel. 0903 264571 

ristova@sass.sk 

       

 

Atletika  chlapci , dievčatá Oľga Hajmássyová  0904 825 466 

 

Volejbal 

chlapci Zuzana Lieskovská st. 0915 429 929   

 ZŠ NSUT Trnava           

 lieska51@gmail.com 

    

dievčatá  Peter Toman   0907 313 962 

   ŠG J. Herdu Trnava 

   peter.toman@gmail.com 

 

Basketbal  chlapci   Dalimír Pavelka  0904 588609 

      OA Sereď   fax. 031/7893775 

      oasered@oasered.sk 

      vladpav@mail.t-com.sk 

 

dievčatá  Zuzana Žitniaková  0904 238 283 

   ZŠ Atómová Trnava 

zuzana60@gmail.com 

 

Hádzaná 

chlapci   Vladimír Teplanský  0903 416248 

      Gymn. Hollého Trnava 

gyjhtt@zupa-tt.sk 

 

dievčatá  Alena Mišáková  0908 796 364 

   OR SAŠŠ Hlohovec 

   CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec 

   duhahc@stonline.sk 

 

Futbal       
chlapci   Jozef Gábor   0903 928 048 

      ZŠ K. Mahra Trnava 

      jozef.gabor@zskm.trnava.sk 

 

Silový päťboj  chlapci   Rudolf Siska   0903 651 672 

      rudo.siska@gmail.com 

 

 

Speedbadminton    Tibor Nešťák   0902 106640 

tnestak@insport.sk 

 

 

mailto:ristova@sass.sk
mailto:lieska51@gmail.com
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mailto:oasered@oasered.sk
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PRÍLOHA:  

 

USMERNENIE k zúčtovaniu cestovných výdavkov: 

 

 

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (autobus) sa bude cestovné preplácať do výšky 

predložených cestovných lístkov.   

 

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak) 

Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si 

vybaviť preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú zdarma preukaz 

v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú 

v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde 

na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.  
Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť cestovné ZDARMA. Cestovné vlakom sa preplácať 

nebude. 

 

Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na 

ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam 

účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže – 

cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou, 

číslo občianskeho preukazu na vedúceho družstva. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz 

spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu v tvare IBAN a kontaktom na 

účtovateľa.  
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto 

tlačiva vám cestovné nebude preplatené.) 

 

Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné  bude preplácať vo výške cestovného 

hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný 

cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi.  Na žiadosť uviesť 

číslo účtu v tvare IBAN, ŠPZ vozidla, číslo občianskeho preukazu vedúceho a kontakt na 

účtovateľa. 

 

Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu 

nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku zo 

školy, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!).  Fakturovaná výška dopravy musí byť 

vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.  

Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.  Rovnako 

nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti. 

   

Všetky doklady  na  zúčtovanie s číslom  účtu v tvare IBAN a  kontaktnou  osobou (meno, 

telefón,        

prípadne e-mailová adresa) zašlite na: Se-SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava 

 

Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka 

pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.  

 

V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:     02/ 44453482,  0903 224572 

 

 

 


