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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA : 
 

 
VYHLASOVATE  : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   

Slovenská asociácia športu na školách 
 

USPORIADATE  :       OR SAŠŠ a CVČ Ružomberok v spolupráci s Gymnáziom  
Š. Moyzesa Ružomberok 

   
  
TERMÍN KONANIA : 28. január 2015  
 
MIESTO KONANIA: RUŽOMBEROK,  športová hala T 18, Plavisko 47 
 

PREZENTÁCIA :  28.1. 2015 v športovej hale T 18 na Plavisku  
            9.00 - 9.30 hod.              prezentácia a technická porada 

9.30 - 9.45 hod.  slávnostné otvorenie turnaja 
10.00 hod.   začiatok prvého zápasu 
18.00 hod.   predpokladaný záver turnaja pri účasti 
    5 družstiev 

 
ORGANIZAČNÝ ŠTÁB : riaditeľ turnaja:  Iveta M a c e k o v á 

ŠTK SAŠŠ :   Andrea R i s t o v á 
   rozhodcovia :  delegovaní SBA  
 

  
 
 
 



 
 PODMIENKA ÚČASTI : 

Potvrdenie prihlášky školy aj s prílohou, ktorá musí by  organizátorovi doručená (elektronicky) 
do 12. januára  2015 - ristova@sass.sk a cvcrbksport@gmail.com , alebo priamo vyplnená na web 
stránke SAŠŠ -http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539 
     
Súpisku družstva  s uvedením mena a priezviska hráčok, ich dátumom narodenia, uvedením trénera 
a vedúceho družstva podpísanú a potvrdenú riaditeľom školy, žiadame predloži  pri prezentácii v deň 
konania turnaja. 
 
INFORMÁCIE :  ŠTK SAŠŠ  Andrea Ristová,  0903 264 571, ristova@sass.sk 
 
ÚHRADA :   
Podľa platných smerníc SAŠŠ bude hradené refundáciou cestovné a stravné len družstvám 
umiestneným na prvých troch miestach.  
 
Úhradu nákladov si zabezpečujú účastníci kvalifikácie samostatne, po zverejnení výsledkov sú aže 
si prvé tri družstvá môžu nárokova  refundáciu nákladov podľa smerníc pre školské športové sú aže 
SAŠŠ (doporučujeme odloži  si doklady). 
Výška preplatených nákladov školám na prvých troch miestach bude známa po schválení dotácie 
z MŠVVaŠ SR. 
Pokyny k cestovnému v prílohe.  

 
STRAVOVANIE: Zabezpečuje sa obed všetkým, ktorí o to v prihláške požiadajú. Náklady na 
obed sa uhrádzajú, podľa pokynov uvedených vyššie (úhrada). 

 
UBYTOVANIE: Nezabezpečuje sa! 
  
ŠTARTOVNÉ : 2,50 € / na športovca 
 
STRAVOVANIE : 
Zabezpečuje organizátor na požiadanie účastníkov v blízkosti športoviska. 
 
DOPRAVA :  
Dopravu si zabezpečujú školy samostatne. Treba dodržiava  nové pokyny k cestovnému vlakom. 
 
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si 
vybavi  preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz 
v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú 
v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde 
na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.  
 
POISTENIE : 
Účastníci štartujú na vlastné  - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou kartu 
poistenca a občiansky preukaz v prípade žiaka nad 15 rokov. Za bezpečnos  a zdravotnú 
spôsobilos  účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov 
usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy. 
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TECHNICKÉ USTANOVENIA : 
 
ÚČASTNÍCI:  Včas prihlásené družstvá do 15.10.2014. 
  
VEKOVÁ KATEGÓRIA : Žiačky narodené  od 1.1.1997  do 31.12. 2000 
Dodržanie vekového obmedzenia (kategorizácia) je dôležité a nemenné! 
Školské družstvo tvorí max. 12 hráčok v príslušnej vekovej kategórii a max. 2 vedúci. Družstvo 
môže by  zložené iba zo žiačok jednej školy, ktoré sú jej žiačkami minimálne od  1.9.2014 !  
  
PREDPIS A PRAVIDLÁ:   
HRA  SA BUDE podľa pravidiel basketbalu FIBA, predpisu HK SBA, týchto PROPOZÍCII  
a Organizačného poriadku SAŠŠ k MŠM ISF. 
 
HRACÍ ČAS: 4x6 min. čistého času, prestávka v polčase je 3 min.   
V prípade nerozhodného výsledku sa hra predlžuje ...x razy 3 min. čistého času. 
 
SYSTÉM TURNAJA – každý s každým. 
 
VŠETKY DRUŽSTVÁ musia nastúpi  k zápasom v jednotných dresoch s očíslovaním. Každé 
družstvo musí ma  so sebou 2 sady rôznofarebných dresov. 

 
PROTESTY: 
Do 15 minút po skončení predmetného zápasu s vkladom 15,- € poda  predsedovi arbitrážnej 
komisie (A. Ristová – predseda, členovia: riaditeľ turnaja, hlavný rozhodca ). V prípade zamietnutia 
protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 
 
POSTUP:  
Ví azné družstvo kvalifikácie bude odporučené  na MŠM ISF v basketbale, ktoré sa budú kona   vo 
Francúzsku (Limoges) v dňoch  17. – 25.4.2015. 
  
Dôležité upozornenie: Ví azné školské družstvo, ktoré pocestuje do zahraničia musí by  zložené z 
80%  z účastníkov kvalifikácie. 
  
O konečnej účasti a počte členov školského družstva (ako i celej výpravy), rozhodne SAŠŠ a podá 
návrh MŠVVŠ SR .  
Účas  na MS ISF nie je vymáhateľná, právo rozhodnú  o účasti má MŠVVaŠ SR po dohode so 
SAŠŠ a podľa aktuálnych finančných možností.  
 
UPOZORNENIE: 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi 
vedúcim výprav na porade vedúcich.  

 

Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá ! 
Účastníci kvalifikačného preteku sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotného turnaja, 
ako aj  slávnostného ukončenia. 
Pri neospravedlnenej neúčastiĽ vyhlasovate  je oprávnený požadovať úhradu  vynaložených 
nákladov! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIHLÁŠKA 
               
 
ŠPORT:    KVALIFIKÁCIA na MŠM ISF v basketbale žiakov  pre rok 2015 
  

                                             
škola :________________________________________________________ 
                              (uviesť presný názov školy  a presnú adresu)  

  

Vedúci družstva: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Tréner družstva : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Kontakt: _________________________________________________________ 
                        (telefón, e mail) 

 
Zloženie družstva: 

Por.č. Meno a priezvisko dátum narodenia Číslo dresu 
1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

 
Zároveň potvrdzujemeĽ že školské družstvo je zložené zo žiačok z našej školyĽ ktorí sú jej 
žiakmi minimálne od  1.9.2014!  

 
 
_________________ 
   Potvrdenie školy  
     podpis - pečiatka 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha: 
 
USMERNENIE k zúčtovaniu cestovných výdavkov 

 
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (autobus) sa bude cestovné prepláca  do výšky 
predložených cestovných lístkov.   

 
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak) 
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si 
vybavi  preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz 
v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú 
v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde 
na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.  

 
Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využi  cestovné ZDARMA. Cestovné vlakom sa prepláca  
nebude. 

 
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na 
ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam 
účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže – 

cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou. 
Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu 
a kontaktom na účtovateľa.  
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto 
tlačiva vám cestovné nebude preplatené.) 

 
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné  bude prepláca  vo výške cestovného 
hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí by  vypísaný 
cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi.  Na žiados  uvies  
číslo účtu a kontakt na účtovateľa. 

 
Mimoriadny autobus je možné použi  len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu 
nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predloži  faktúru, objednávku, 
stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!).  Fakturovaná výška dopravy musí by  vopred 
dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.  

 

Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.  Rovnako nebude 
uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti. 

   
Všetky doklady  na  zúčtovanie s číslom  účtu v tvare IBAN a  kontaktnou  osobou (meno, 
telefón,        
prípadne e-mailová adresa) zašlite na:  

 
Se-SAŠŠĽ hala MladosťĽ Trnavská 39Ľ 831 04 Bratislava 

 
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka 

pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.         
 
   

V prípade dotazov sa obrá te na Se SAŠŠ:     02/ 44453482,  0903 224572   
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