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METODICKÉ USMERNENIE 

k priebehu krajských kôl projektu „HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV“. 

 

Slovenský atletický zväz v roku 2019 pokračuje v realizácii 20. ročníka celoslovenskej 

postupovej súťaže „Hľadáme nových olympionikov“ v spolupráci so Slovenskou asociáciou 

športu na školách. Zámerom je prostredníctvom behu vyhľadávať a získavať talenty, resp. 

pretekárov pre pravidelnú športovú prípravu. 

 

Patróni súťaže: 

Matej Tóth - Majster sveta a Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km 

Ján Volko – Halový majster Európy v behu na 60 m 

 

Súťaž je určená pre chlapcov a dievčatá základných škôl a príslušné ročníky gymnázií, ročník 

narodenia 2006 a mladší. 

 

Disciplíny:  

Chlapci  - 1000 m, 60 m 

Dievčatá-  – 600 m, 60 m 

 

Pravidlá súťaže:  

Súťaž prebieha podľa pravidiel atletiky, Kalendára školských športových súťaží a vydaných 

propozícií k jednotlivým kolám.  

Všetky potrebné podklady sú zverejnené na : www.skolskysport.sk 

 

 

http://www.skolskysport.sk/
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Registrácia škôl: 

Podmienkou zaradenia do súťaže je prihlásenie škôl cez školský portál: www.skolskysport.sk 

Do súťaže sa školy prihlasujú v termíne do 30.03. 2019 

 

 

 

 

SYSTÉM SÚŤAŽE:  

 

Školské  kolá: 

Uskutočnia sa v mesiacoch apríl a máj 2019 na školách.  

Odporúčame ich uskutočniť v rámci hodín telesnej výchovy.  

 

Prihlášky: Pretekárov školského kola musí prihlásená škola zaregistrovať na  školskom portáli. 

 

Organizátori školských kôl zašlú najneskôr týždeň pred uskutočnením krajského kola 

v príslušnom kraji organizátorovi krajského kola výsledky, spoločne s prihlášku na krajské kolo 

a zaregistrujú postupujúcich do krajského kola na školskom portáli. 

 

POSTUP: Najlepší zo školských kôl (max.2 chlapci  a 2 dievčatá) v každej disciplíne majú 

právo zúčastniť sa na krajskom kole súťaže.  

 
 

Krajské kolá:  

Uskutočnia sa v termíne od 15. mája do 10.júna 2019 v spolupráci so Slovenskou asociáciou 

športu na školách v rámci školských majstrovstiev kraja (krajských kôl) v atletike ZŠ. 

V krajských kolách môžu štartovať maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá v každej 

disciplíne za každú školu.  

V krajských kolách bude vyhodnotená aj súťaž družstiev (do družstva sa započíta lepšie 

umiestnený chlapec a dievča disciplíne 1000 m a 600 m) na základe súčtu umiestnení 

reprezentantov školy v kategórii chlapcov a dievčat. Zvíťazí školské družstvo s najnižším 

súčtom umiestnení. V prípade rovnosti bodov rozhodne o poradí lepšie individuálne 

umiestnenie. Ak aj po zohľadnení tohto kritéria rovnosť trvá, zvíťazí družstvo s nižším súčtom 

časov. 

 

POSTUP: Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky v krajskom kole. 

 

Prihlášky: Postupujúci pretekári sa musia prihlásiť podľa propozícií a zaregistrovať na  

školskom portáli. 

 

Prezentáciu na krajskom kole zabezpečí koordinátor nominovaní SAZ. 

 

Organizátor krajského kola je povinný pripraviť propozície s časovým harmonogramom (vzor 

v prílohe) a rozpočet na zabezpečenie podujatia „Hľadáme nových olympionikov“. 

 

 

 

 

Dotácia na organizáciu krajského kola je 150 €.  

 

http://www.skolskysport.sk/
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Finančné prostriedky na krajské kolo môžu byť použité na tieto položky, podľa predloženého 

rozpočtu: 

 

Financovanie: 

Súťaž  zabezpečovaná z dotácie MŠVV a Š SR cez Slovenský atletický zväz. 

 

Vyúčtovanie žiadame predkladať priamo Slovenskému atletickému zväzu na adresu: 

Slovenský atletický zväz 

Bajkalská 7A 

831 04 Bratislava 

 V každom kraji zasiela faktúru na celú sumu patronátny atletický oddiel, alebo klub formou 

refundácie nákladov vo výške 150.- € na jedno krajské kolo. Tieto prostriedky môžu byť použité 

na zabezpečenie priebehu krajského kola HNO. ( stravné, občerstvenie, piotný režim, prenájom 

štadióna, prenájom časomiery,rozhodcovské, kancelársky materiál...) 

 

 

Podrobné informácie o jednotlivých krajských kolách budú uverejnené na webových stránkach: 

www.atletika.sk – sekcia Preteky 

www.skolskysport.sk – sekcia Atletika – „Hľadáme nových olympionikov“ 

www.sass.sk – sekcia Kalendár súťaží - atletika 

 

 
 

Informácie: 

SAZ -  Mgr. Katarína Martincová 

+ 421 915 825 609, email: katarinazboranova29@gmail.com 

 

Koordinátori súťaže v jednotlivých krajoch: 

 

Bratislavský kraj: 

Zodpovedná osoba:  Petr Filip, tel. + 421 908 745 912, email: filip.petr@zs4malacky.sk 

 

Banskobystrický kraj: 

Zodpovedná osoba:  prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc, tel. +421 905 137 795 email: 

ivan.cillik@umb.sk 

 

Košický kraj:           

Zodpovedná osoba: Henrieta Rusnáková, tel. +421 908982308, e-

mail: henrietaviktoria@centrum.sk 

 

Prešovský kraj: 

Zodpovedná osoba: Daniela Leütterová, tel. +421 948 077 333, email: 

daniela.leutterova@gmail.com 

 

Trnavský kraj: 

Zodpovedná osoba: Lukáš Kotala, tel. +421 948 804 244, email:  

llukas.kotala@gmail.com 

  

Trenčiansky kraj: 

Zodpovedná osoba: Tomáš Kukučka,  tel. +421 918 418 476, email: kukucka.jr@gmail.com 

http://www.atletika.sk/
http://www.atletika.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/
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Žilinský kraj: 

Zodpovedná osoba:  Milan Slivka, tel. +421 911 934 371, email: slivkamilan@gmail.com 

 

Nitriansky kraj: 

Zodpovedná osoba:  Ing. Peter Stráňovský, tel. +421 918557 208, email: 

stranovsky@centrum.sk 

 

 

 

 

Prílohy: 

VZOR propozícií Krajského kola v atletike ZŠ a časový harmonogram 

Tlačivo na rozpočet 

mailto:stranovsky@centrum.sk
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