
Centrum voľného času , Pekníkova 2, 841 02 Bratislava, tel. 02/64 36 51 93, 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, Pri 

kríži 14, 841 02 Bratislava   

PROPOZÍCIE 

 Vybíjaná žiačok ZŠ - lokalita - Dúbravka 
ZŠ a OGY V OBVODE BRATISLAVA IV  V ŠKOLSKOM ROKU 2016 / 2017 

 

Všeobecné ustanovenia 

Vyhlasovateľ:         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR    

Organizátor:            Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46 

Usporiadateľ:            Z poverenia Obvodného úradu Bratislava, odbor školstva 

                                       a Centra voľného času BA IV.  
                               Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Oddelenie školstva,  
                                       vzdelávania a športu 

Spoluorganizátor:    ZŠ Sokolíkova 2 
Termín:                         3.4.2017 (pondelok)                                        

Miesto:                     ZŠ Sokolíkova 
Doprava:                   individuálna  

Kategórie:                    dievčatá:  nar. 1. 1. 2004 a mladšie     

                                        ZŠ Sokolíkova, Ogy Bilíkova                                                                                                                                                                                                                                                     

Riaditeľ súťaže:       Mgr. Viera Závadová  

Prihlášky(súpisky)   v deň súťaže –   12 členné družstvá  

Čas:                          8.30 hod.  – prezentácia   

                                        9.00.hod.  - začiatok turnaja        
                                                                            
Podmienky účasti:  Podľa Kalendára školských športových súťaží 2016/2017 v SR 

                                      Usporiadateľ zabezpečuje občerstvenie a ceny. 

                                      Účastníci štartujú na vlastné poistenie (nutnosť mať pri sebe kartu poistenca). 

                                      Pedagóg sprevádzajúci svojich žiakov bude zároveň pomáhať  pri organizácii súťaže.   
                                      Pri svojej prezentácií športových súťaží musí odovzdať každá škola usporiadateľovi súťaže                       
                               súpisku súťažiacich žiakov: meno, priezvisko a  dátum narodenia, potvrdenú pečiatkou s podpisom  
                                       riaditeľa školy.  
                                       Každá škola sa musí prihlásiť na školský portál  

                                       www.skolskysport.sk , www.skolskysport.sk/activeweb  

                                       Pokiaľ nebude škola zapísaná na  portáli nemôže sa zúčastniť obvodných, krajských 
                                       a celoslovenských športových súťaží  vyhlásených MŠVVaŠ SR , OÚ BA , SAŠŠ a SFZ. 
                                       Riaditeľ súťaže do 3 dní pošle vyhodnotenie a kópie súpisiek p. Hofmeisterovi na e-mailovú adresu: 
                                       hofino@centrum.sk   

                                                    

Technické ustanovenia :  

12 členné družstvo dievčat 

do OK postupujú dve víťazné družstvá podľa Kalendára školských športových 

súťaží 2016/2017 v SR 

  
Rôzne ustanovenia 

Súťaž sa riadi podľa smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 537/2000 – 7 o organizovaní, riadení 
a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl v Slovenskej republike a metodického pokynu č. 3/ 2005 – E 
k finančnému zabezpečeniu súťaží žiakov .                                                                                                            

                                                                                                       Mgr. Viera Závadová  

Mgr. Peter Hofmeister                                                                         Riaditeľ súťaže 

Tel : 0903207723 , e-mail : hofino@centrum.sk                                                                    
Koordinátor športových súťaží pre obvod Bratislava IV                       

http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/activeweb


Vybíjaná dievčat – lokalita Dúbravka 

 

 

Výsledky 

 

Celkové poradie 

 
Umiestnenie 

 
Škola 

1. miesto Ogy Bilíkova 

2. miesto ZŠ Sokolíkova 
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