
Detská dopravná súťaž 
„NA  BICYKLI  BEZPEČNE 2016“ - PROPOZÍCIE 

 
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVV a Š SR“ alebo „ministerstvo“) 
 
Usporiadateľ: 
základné kolá: školy 
okresné kolá:  odbory školstva okresných úradov v sídle kraja,  
krajské kolá:  odbory školstva okresných úradov v sídle kraja, 
celoštátne kolo: z poverenia MŠVV a Š SR zabezpečuje Autoškola Grešo, s.r.o., 

Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „AŠG“) 
medzinárodné kolo:  FIA, zabezpečenie účasti slovenského súťažného družstva AŠG 

a Autoklub Slovakia Assistance (ďalej len „ASA“) 
 
Termíny:  

 Základné kolá  do 29. 04. 2016 
 Okresné kolá   do 13. 05. 2016 
 Krajské kolá   do 03. 06. 2016 
 Celoštátne kolo  16.-17. 06. 2016 AŠG 
 Výberové sústredenie do 30. 06. 2016 AŠG 
 Medzinárodné kolo súťaže 22. - 25. 09. 2016 Ústí nad Labem, Česká republika 
 

 Usporiadateľ nižšieho kola súťaže zašle najneskôr do 2 dní po ukončení 
príslušného kola súťaže prihlášku usporiadateľovi vyššieho kola a stručné 
vyhodnotenie príslušného nižšieho kola súťaže. 
 Usporiadatelia krajských kôl súťaže oznámia AŠG termín konania jednotlivých 
krajských kôl súťaže najneskôr dva týždne pred ich uskutočnením, tak aby mohla byť 
zabezpečená účasť zástupcu MŠVV a Š SR alebo predsedu odbornej komisie. 
 
Účastníci: 
 Súťaž je vyhlásená pre žiakov základných škôl. V roku 2016 sa súťaže môžu 
zúčastniť deti narodené v rokoch, 2004, 2005 a 2006. Žiadneho kola súťaže sa nemôžu 
zúčastniť deti, ktoré súťažili v minulých rokoch. 
 Súťažné družstvá sú štvorčlenné (2 dievčatá, 2 chlapci). V medzinárodnom kole 
súťaže reprezentuje Slovenskú republiku štvorčlenné družstvo - 2 dievčatá a 2 chlapci. 
 
 Reprezentačné družstvo sa vytvorí výberom žiakov na sústredení, ktoré sa uskutoční 
do konca júna príslušného školského roka a zúčastnia sa ho: 
- víťazné družstvo celoslovenského kola súťaže, 
- najúspešnejší chlapec a najúspešnejšie dievča zo všetkých súťažiacich žiakov v 
celoslovenskom kole súťaže okrem členov víťazného družstva. 
 Po absolvovaní sústredia bude rozhodnutím komisie zloženej zo zástupcov ASA a 
AŠG vybraté reprezentačné družstvo (2 chlapci, 2 dievčatá). 
 Reprezentačné družstvo vedie tréner víťazného družstva v celoslovenskom kole 
súťaže. 
 Účasť žiakov na celoštátnom kole súťaže zabezpečuje MŠVV a Š SR, AŠG na 
náklady usporiadateľa vrátane úhrady cestovných nákladov vo výške cestovného 
v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, prípadne na základe vyúčtovania cestovných 
výdavkov na motorové vozidlo. 



 Účasť reprezentačného družstva na európskej dopravno-výchovnej súťaži FIA 
zabezpečuje ministerstvo, IUVENTA, AŠG, ASA. 

 
Ciele súťaže: 

 podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu, 
 overovať vedomosti a schopnosti detí - cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej 

premávky a v technike jazdy, 
 prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke, 
 znižovať dopravnú nehodovosť detí, 
 upozorniť verejnosť a príslušné inštitúcie na význam tejto úlohy, 
 vytvoriť podmienky na dôstojnú prezentáciu víťaza národného kola 

v medzinárodnom kole. 
 

Zabezpečenie súťaže: 
 Súťaž sa organizuje podľa platného organizačného poriadku a týchto propozícií. 
Realizáciu okresných a krajských kôl súťaže zabezpečujú zo svojich prostriedkov 
príslušné odbory školstva okresných úradov v sídle kraja. 

Finančné prostriedky na celoslovenské kolo súťaže a záverečné sústredenie 
poskytuje MŠVV a Š SR na príslušný rozpočtový rok cez odbor školstva Okresného úradu 
v Žiline. Účasť reprezentačného družstva na európskej dopravno-výchovnej súťaži FIA 
zabezpečuje AŠG a ASA v spolupráci s príslušnú priamo riadenú organizáciu ministerstva. 
 
Súťažné disciplíny: 
 
A - teoretická časť: vedomosti z pravidiel cestnej premávky - zákon č. 8/2009 Z. z.  

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

B - Praktická časť: jazda zručnosti 
   technická zručnosť 
C - Jazda podľa pravidiel cestnej premávky, svetelné signalizačné zariadenia, premávka                  
riadená policajtom, podľa dopravných značiek v rozsahu pre chodcov a cyklistov. 
 
Opis disciplín: 
 
A. Teoretická časť: 
 
Test z pravidiel cestnej premávky 
 
 Každý súťažiaci rieši samostatne testové otázky, ktoré pozostávajú z vedomostí 
z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, dopravných značiek a 
riešenie dopravných situácií. Obsah tvorí vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov: § 2, § 3, § 4, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, 
§ 22, § 23, § 25, § 27, § 28, § 29, § 30.  
 
 Mimoriadnu pozornosť venujte § 52, § 53, § 54, § 55, § 59, § 60,§ 61, § 62, § 63,      
§ 64, § 65, § 66. Rozšírenie o disciplínu – Nájdi cestu do školy (viď priloženú obrázkovú 
časť) ako vzor. 
 



 Okrem štandardných spôsobov zisťovania úrovne vedomosti žiakov (napríklad testu 
s možnosťou výberu správnej odpovede z niektorých možností) odporúčame využiť aj 
nižšie uvedené úlohy (v súlade s medzinárodnou súťažou). 
 
Úlohy na zistenie postrehu a vizuálnej pamäte žiakov. 
 
Na dobu 30 sekúnd sa súťažnému družstvu na premietacom plátne ukáže obrázok 
znázorňujúci rôzne dopravné situácie cyklistov a chodcov v cestnej premávke. 
 Úloha - družstvo musí v priebehu 1 minúty označiť správny počet porušení 
dopravných predpisov. 
 
Na dobu 30 sekúnd sa družstvu na premietacie plátno ukáže súbor dopravných značiek. 
 Úloha – družstvo musí v priebehu 1 minúty z predloženého súboru dopravných 
značiek vybrať tie, ktoré boli na premietacom plátne. 
 
Na magnetickej tabuli bude znázornená križovatka určitého tvaru. Družstvu bude určené 
poradie prejazdu cez križovatku. 

Úlohou družstva je označiť križovatku dopravnými značkami a účastníkmi cestnej 
premávky. Poznámka: z každého družstva súťaží len 1 chlapec a 1 dievča. 
 

- družstvo má za úlohu v priebehu jednej minúty skompletizovať z pripravených častí 10 
dopravných značiek. 
 

Bludisko - družstvo dostane obrázok s rôznymi dopravnými značkami. 
 Úlohou súťažného družstva je nakresliť cestu od štartu do školy. Cestu je potrebné 
nakresliť bez opráv. Nesmie sa napr. nerešpektovať zákaz vjazdu a potom sa obrátiť. 

 
Expozícia fotografie cesty. 

 Úlohou súťažného družstva je určiť riziká na tejto ceste 
a ) pre cyklistov, 
b ) pre chodcov. 
 

Na sérií fotografií sú chodci a cyklisti, ktorí sa správajú správne i nesprávne.  
Úlohou súťažného družstva je identifikovať 5 chodcov a 5 cyklistov, ktorí sa nesprávajú 
podľa vyššie uvedených predpisov. 

 
Odbočenie vľavo 

Úloha – deťom sa predloží viac kartičiek, na každej je cyklista v inej pozícii. Kartičky 
treba zoradiť do správneho poradia tak, ako sa cyklista musí správať pri odbočovaní 
vľavo. Súťaží sa v pároch, čas na zoradenie kartičiek je 1 minúta. 
 

Vzhľadom na skúsenosti s realizácie európskych kôl súťaže odporúčame klásť 
väčší dôraz na všetky teoretické úlohy. 
 
B. Praktická časť. 
 
Jazda zručnosti na bicykli  
 Jazda zručnosti spočíva v absolvovaní prejazdu jednotlivých prekážok prekážkovej 
dráhy, ktorá je postavená na ploche s hladkým pevným povrchom tak, aby nadväznosť na 
jednotlivé prekážky nesťažovala prejazd. Jazda zručnosti má byť absolvovaná plynule. 
Každý súťažiaci absolvuje jazdu jedenkrát. Čas sa nemeria. Trať bude zostavená 
z vybraných prekážok (viď príloha). 



 
Hodnotenie : 
- hodnotený je každý súťažiaci a každá prekážka samostatne, 
- hodnotí sa prideľovaním trestných bodov, 
- hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov družstva, 
- víťazí družstvo, ktoré má najmenší počet trestných bodov, 
- bonusové dva body získa družstvo po odovzdaní výtvarnej práce, 
- bonusové dva body stráca družstvo za neodovzdanie výtvarnej práce. 
 
Hodnotenie jazdy zručnosti 
Súťažiaceho počas jazdy zručnosti hodnotia dvaja rozhodcovia (bodový, zapisovateľ), po 
absolvovaní jazdy a zrátaní trestných bodov rozhodcovia napíšu body do výsledkovej 
listiny. Rozhodcovia hodnotia toho istého súťažiaceho po celej prekážkovej trati 
prideľovaním trestných bodov. Na každej prekážke je určený pomocný rozhodca na 
úpravu prekážky. 
 
Technická zručnosť 
Súťažnému družstvu sa predložia kartičky, na ktorých sú zobrazené rôzne časti bicykla. 
Úlohou súťažiaceho je vybrať tie, ktoré sú povinnou súčasťou výbavy bicykla. Súťaží sa 
v pároch v krátkom časovom limite 30 sek. 
 
UPOZORNENIE: Pred zahájením súťaže organizátor zabezpečí predvedenie trate 
predjazdcom. Trať si nebude možné vyskúšať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
výberu prekážok z priloženého materiálu.  
V prípade nejasností a problémov sa môžete obrátiť na predsedu odbornej komisie, 
Jaroslava Greša, mobil: 0905 201 835, e-mail: info@asgresolm.sk AŠG, s.r.o., 
Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
 
 

Jaroslav Grešo, v. r. 
predseda odbornej komisie 
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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VÝTVARNEJ 
SÚŤAŽE „DETI V DOPRAVE“ 

 
 

„NA BICYKLI BEZPEČNE“ - Dopravná súťaž žiakov základných škôl  
VÝTVARNÁ  ČASŤ 

 
 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
 

 
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 
Usporiadateľ: odbory školstva okresných úradov v sídle kraja, AŠG, ASA 
 
Termíny: krajské výstavy a celoštátna výstava - viď termín jednotlivých kôl 

súťaže 
 

Účastníci :  žiaci základných škôl  
 
Cieľ  súťaže: prostredníctvom detských výtvarných prác prispieť k zníženiu 
   dopravnej nehodovosti detí. Výtvarná súťaž je súčasťou dopravnej
    súťaže „NA BICYKLI BEZPEČNE 2016“. 
 
Formát:  maximálne formát A3 
 
Technika:  ľubovoľná (napr. pastel, vodové farby atď.) 
 
Téma:  „Doprava očami detí“ 
 
Usporiadateľ súťaže zostaví odbornú porotu, ktorá bude hodnotiť vystavené výtvarné 
práce.  
 
Usporiadateľ celoštátneho kola zaradí do hodnotenia len súťažné práce s nasledovnými 
údajmi uvedenými na zadnej strane práce: 

- meno a priezvisko autora, 
- dátum narodenia, 
- bydlisko, adresa školy, 
- názov výtvarnej práce. 

 
 
 
 

Organizácia súťaže 
 

a) Usporiadateľ krajského kola vyhodnotí exponáty okresných kôl. Ocenené výtvarné 
práce vystaví na krajskom kole dopravnej súťaže (podľa podmienok). Víťazné 
družstvo prinesie víťaznú prácu krajského kola súťaže na celoštátne kolo súťaže. 
 

b) Usporiadateľ celoštátneho kola vyhodnotí prinesené exponáty. Ocenené výtvarné 
práce budú vystavené na celoštátnej súťaži a propagované na verejnosti. 



 

Vyhodnotenie súťaže 
 
Usporiadateľ nižšieho kola súťaže zašle usporiadateľovi vyššieho kola súťaže 
najneskôr do 2 dní po ukončení príslušného kola výsledkovú listinu 
príslušného kola súťaže s požadovanými údajmi a stručnou informáciou 
o priebehu súťaže.  
 
 
 
 

Jaroslav Grešo, v. r. 
predseda odbornej komisie 

 


