
OÚ Trenčín - odbor  školstva, Centrum voľného času, MŠK Púchov 
 

P R O P O Z Í C I E 

krajského kola vo volejbale žiakov základných škôl  
 

Usporiadateľ: CVČ Včielka Púchov 

 

Miesto a čas:   Volejbalová športová hala Púchov (medzi SOŠ obchodu a služieb 

a areálom letného kúpaliska) dňa 6. 3. 2020 o 9.00 hod. (prezentácia od 

8.30) 

  

Bezpečnosť: Vedúci družstiev sa riadia podľa platných bezpečnostných predpisov  pre rezort 

školstva. Súťaž je organizovaná v zmysle POP pre rok 2019/2020 a je súčasťou  

vyučovacieho procesu. Súťažiaci musia mať so sebou preukaz poistenca, za 

zdravotný stav a bezpečnosť zodpovedá vysielajúca škola. 

 

Štartujú: Žiaci narodení 1. 1. 2004 a mladší, víťazi regionálnych kôl. Zúčastnené školy: 

  ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ Štúrova Myjava, ZŠ Mariánska Prievidza. 

 

Podmienky: Víťazstvo v regionálnom kole. Pri prezentácii predloží každé družstvo súpisku 

z portálu potvrdenú riaditeľom školy.  

 

Predpis: Družstvo tvorí max. 12 hráčov + 2 vedúci. Súťaží sa podľa platných 

oficiálnych pravidiel volejbalu SFV a týchto propozícií.  

 

Výstroj:           Družstvo musí mať jednotné dresy. 

 

Protesty: Môžu dať vedúci družstiev písomne s vkladom 5 € hlavnému rozhodcovi do 15 

minút po skončení turnaja. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá 

v prospech organizátora. 

 

Postup: Víťazné družstvo postupuje do finále M SR ZŠ – Kalokagatia 2020 

 

Hodnotenie: Víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa najvyšší počet bodov. Hrá sa na dva 

víťazné sety. 

 

Cestovné: Cestovné sa neprepláca!!! Súťažiaci cestujú na náklady vysielajúcej 

organizácie. 
 

Strava:  Zabezpečená. 

 

Prihlášky: Presný počet súťažiacich a vedúcich nahláste mailom do CVČ Včielka Púchov, 

Mgr. Jana Kuchtová, cvc.vcielka@mail.com, tel. 0907 744 816  do 3. 3. 2020. 

 

Ochrana osobných 

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 o športe. (viď. 

„Politika informovanosti dotknutej osoby“). 

Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené 

v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. 

„Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk 

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 a Centra 

voľného času Púchov (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti 

dotknutej osoby).   

Poznámka: Za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových 

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

informovanosti dotknutej osoby“) NEMUSIA účastníci na okresných, regionálnych 

a krajských kolách odovzdávať Informované súhlasy, ak tieto na účel účasti na školských 

súťažiach odovzdali škole. 

 

 

                             

                                                                                        PaedDr. Alena Strýčková  

                                                                                        riaditeľka CVČ Púchov 

http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/

