
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Miestny úrad, oddelenie školstva, vzdelávania a športu 

Pri kríži 14 

841 01 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Propozície 

 

Atletický deň v materských školách 

 
konaný pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martinom Zaťovičom 

 

 

 

Organizátor: Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Usporiadateľ: oddelenie školstva, vzdelávania a športu  MÚ Bratislava-Dúbravka  

                          

Termín: 24.05.2017 
Miesto súťaže: Park Pekníkova       

Riaditeľka súťaže: Mgr. Jana Petřvalská 

       petrvalska@dubravka.sk 

 

Program: 

09:30 – 09:45 hod.  prezentácia družstiev       

09:45 hod.   nástup všetkých družstiev 

09:50 hod.   príhovor starostu     

09:55 hod.   vystúpenie detí z MŠ Cabanova 44                         

10:00 hod.    začiatok súťaží                          

11:30 hod.    vyhlásenie výsledkov 

 

 

Súťažné disciplíny:  

1. Skok do diaľky z miesta štafetovou formou  

2. Beh cez frekvenčný rebrík  

3. Odhod z kolien loptou cez hlavu 

4. Štafetový beh cez prekážky 

 

 

Preteky prebiehajú na 4 atletických stanovištiach. Po odsúťažení na pridelenom stanovišti sa 

presúva  družstvo na ďalšie stanovište. Dosiahnuté výsledky zapisujú rozhodcovia do 

určeného hárku pre danú  disciplínu. V konečnom hodnotení prideľujeme body podľa 

umiestnenia v jednotlivých disciplínach, prvé družstvo bude s najväčším počtom získaných 

bodov. V prípade bodovej rovnosti vyhráva družstvo, ktoré malo hodnotnejšie výsledky 

v jednotlivých disciplínach.  
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Poznámky:  

o Do súťaže sa zapojí jedno 6 členné družstvo z každej materskej školy (predškoláci: 3 

dievčatá, 3 chlapci).  

o Oblečenie:  Športové oblečenie, športové tenisky. 

o Vyhodnocovanie súťažných disciplín bude na základe celého súťažného družstva. 

o Prvé tri miesta budú ocenené medailou, ostatne budú ocenené vecnou cenou. 

o Mestská časť poskytne malé občerstvenie pre súťažiace a vystupujúce deti.  

o Za zdravotný stav súťažiacich detí zodpovedá vysielajúca materská škola. 

o Zdravotnú službu zabezpečí mestská časť. 

o V prípade nepriaznivého počasia športové hry MŠ sa nebudú konať. 

 

 

 

 
Informácie: Mgr. Jana Petřvalská, petrvalska@dubravka.sk, 02/60101173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 24.04.2017 
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Atletický deň v materských školách v Dúbravke 

 

 

Vyhodnotenie 

 

 
Umiestnenie 

 
Materská škola 

 
Body 

1. miesto MŠ Nejedlého 28 b 

2. miesto MŠ Pri kríži 26 b 

3. miesto MŠ Sekurisova 25 b 

4. miesto MŠ Švantnerova 21 b 

5. miesto MŠ Damborského 15 b 

6. miesto MŠ Cabanova 11 b 

7. miesto MŠ Ušiakova 10 b 

8. miesto MŠ Bazovského 7 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 07.06.2017 
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