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ŠPORTOVÉ HRY 2019 pre žiakov základných škôl regiónu 

Hlavný organizátor:  ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Spoluorganizátor: Obec Jaslovské Bohunice  

Termín konania: 6.júna 2019  

Miesto konania: športový areál  Jaslovské Bohunice   

Prezentácia: od 7:45 h ;  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE HIER o 8:45 h  

Začiatok súťaží o 9:00 h 

Ukončenie priebežne po skončení disciplín – celkom cca do 14:00 h  

CIEĽ: 

 
Zapojiť do športovania žiakov základných škôl regiónu. Nielen tých, ktorí pravidelne reprezentujú ZŠ na 
športových súťažiach, ale i ďalších, i menej zdatných, ale o to viac nadšených žiakov pre šport.   
Prosíme riaditeľov škôl a učiteľov telesnej výchovy, aby v tomto projekte dali priestor šikovným  žiakom, 
ktorí nie sú  registrovaní v športových kluboch a prostredníctvom tejto akcie by získali  odvahu prihlásiť 
sa do športového krúžku alebo oddielu.   
 
Našou snahou je: 

 rozvíjať u žiakov pohybové aktivity, športového ducha a myšlienku  fair play, 
 podporiť spoluprácu obcí v regióne a nimi zriadených základných škôl, 
 propagovať činnosť samosprávy a je spoluprácu v regióne.  

 
 

ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY: 

 

1. FUTBAL   2. – 4. ročník     môžu byť aj zmiešané družstvo chlapci + dievčatá,  

                                                     počet hráčov 5+1, nominovať môžete max. 10 hráčov 

2. FUTBAL   5. - 7.  ročník     môžu byť aj zmiešané družstvo chlapci + dievčatá, 

                                                     počet hráčov 5+1, nominovať môžete max. 10 hráčov 

3.  VYBÍJANÁ  3. -  4. ročník  dievčatá, počet hráčov 6, nominovať môžete max. 10 hráčov 

4.  VYBÍJANÁ  5. -  7. ročník  dievčatá, počet hráčov 6, nominovať môžete max. 10 hráčov 

5. ATLETIKA  3. -  4. ročník    (dievčatá + chlapci) 

    ATLETIKA  5. -  6. ročník    (dievčatá + chlapci)   

    ATLETIKA  7. -  8. ročník    (dievčatá + chlapci)  

    Disciplíny ATLETIKA :           
▪ beh na 50 m; 
▪ skok do diaľky z miesta;  
▪ štafeta 4 x 50 m; 
▪ beh na 340 m.  

 
Upozornenie: 
Poprosíme, aby ste rešpektovali zaradenie do vekových kategórií. Mladší žiak môže súťažiť so staršími, 
ale NIE naopak.  
 

 



 

PODMIENKY ÚČASTI A PRIHLÁŠKY:  

 

Poplatok:  5 eur/účastník (v prihláške uveďte na koho bude vystavená faktúra: Obec alebo ZŠ, ak  na obec – 

tak sa ale s obcou VOPRED dohodnite). 

Doprava:   zabezpečuje a financuje vysielajúca organizácia t.j. základná škola prípadne po dohode 
zriaďovateľ t.j. obec  

V prípade Vášho záujmu o podujatie je potrebné prihlásiť sa v zmysle pokynov.   V prihláške, ktorá je 
ZÁVÄZNÁ   uveďte disciplíny a orientačné počty (pokiaľ možno čo najviac reálne) žiakov a 
pedagógov. Upresnené počty  a MENÁ nám zašlete dodatočne na formulároch, ktoré Vám pošleme 
neskôr. Prihlášky je potrebné zaslať pokiaľ možno OBRATOM, max. však do 22.februára 2019 na 
zmo@zmo.sk  z dôvodu organizačného zabezpečenia podujatia. Po sumarizácii údajov  Vám pošleme 
formuláre a  upresňujúce informácie – už len prihláseným ZŠ. 

V prípade, že sa podujatia nezúčastníte (účasť nebude zrušená min. do 24.5.2019 – ako celok/ZŠ),  
beriete na seba zodpovednosť uhradiť všetky poplatky súvisiace s podujatím v prepočte na prihlásených 
účastníkov.  
Drobné zmeny v počtoch je možné akceptovať do 3.6.2019.  

Prihlásené školy budeme kontaktovať na uvedené mailové kontakty v prihláške.  

 

DOPLŇUJÚCI PROGRAM: 

 
Pre žiakov bude pripravený sprievodný program, zábavné,  športové, vedomostné  disciplíny na 
vyplnenie voľného času.   
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

 
Organizátor zabezpečí: 

 zdravotnú služby; 
 každá škola bude mať k dispozícii na výpomoc jedného animátora; 
 občerstvenie pre účastníkov; 
 všetci súťažiaci dostanú odmenu: medailu, vecnú cenu; 
 zúčastnené školy dostanú diplom za účasť; 
 pedagógovia pri prezentácii dostanú tričká s logom športových hier, 
 k dispozícii bude bufet. 

  
 

Všetky ďalšie informácie budú zaslané už len prihláseným školám priebežne.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
 
 
 
                          Ing. Vladimír Púčik v.r.                                    Božena Krajčovičová v.r 
                                                   predseda                                                                                   starostka 
                             ZMO, región JE  Jaslovské Bohunice                                                 Obec Jaslovské Bohunice  
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

Záväzne sa prihlasujeme na V. ročník podujatia Športové hry pre žiakov ZŠ regiónu  
dňa 6.6.2019 v Jaslovských Bohuniciach a akceptujeme podmienky účasti. 

V prípade, že sa podujatia nezúčastníme (účasť nebude zrušená min. do 24.5.2019),  
berieme na seba zodpovednosť uhradiť všetky poplatky súvisiace s podujatím v prepočte na 

prihlásených účastníkov.  
 

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať OBRATOM, max. však do 22.2.2019 na zmo@zmo.sk               

 
Základná škola  : _________________________________________________________ 
 
Adresa : ________________________________________________________________ 
 
IČO: ________________________________   DIČ: ______________________________ 
 
Kontaktná osoba za celú výpravu : __________________________________________ 
 
Mailový kontakt na poverenú osobu:   ___________________________________________ 
Tel. číslo: ___________________ 
 

Faktúra bude vystavená na:           ZŠ     

                                                       Obec (musí byť vopred dohodnuté) 

 
ORIENTAČNÉ POČTY – upresnenia  dodatočne na formulároch, ktoré pošleme:  

        Futbal   2.- 4. ročník  (mix)   ÁNO  -  NIE  počet žiakov ______ 

        Futbal      5.- 7. ročník   (mix)                ÁNO  -  NIE   počet žiakov ______ 

        Vybíjaná   3.- 4. ročník   (dievčatá)        ÁNO  -  NIE   počet žiakov ______ 

        Vybíjaná   5.- 7. ročník   (dievčatá)        ÁNO  -  NIE   počet žiakov ______ 

        Atletika    3.- 4. ročník   (mix)   ÁNO  -  NIE   počet žiakov ______ 

        Atletika    5.- 6. ročník   (mix)   ÁNO  -  NIE   počet žiakov ______ 

        Atletika    7.- 8. ročník   (mix)   ÁNO  -  NIE    počet žiakov ______ 

Počet žiakov celkom: _________ 
Predpokladaný počet pedagógov: _________________ 
 
Priebežne Vás pošleme Vám prihlasovacie formuláre, kde uvediete zoznam žiakov pre jednotlivé 
disciplíny. 
 
Dátum  vyplnenia prihlášky: _________ 2019 
 
 
Meno  -  prípadne aj podpis riaditeľa/zástupcu  ZŠ, ktorý  prihlášku schvaľuje:  ___________________ 
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