
Dlhodobé športové
súťaže

Košického samosprávneho kraja



Vznik Dlhodobých športových súťaží
Na základe koncepcie rozvoja športu pre žiakov 
stredných škôl bolo CVČ - RCM v školskom roku 
2008/2009 poverené Košickým samosprávnym
krajom organizovaním dlhodobých športových súťaží
stredoškolákov.

Cieľ koncepcie:
• je podpora aktívneho trávenia voľného času 

mládeže a tým aj získavanie návykov pre zdravý 
životný štýl

• zapojiť čo najväčší počet žiakov stredných škôl 
do športových aktivít.



Rozdelenie škôl pri DŠS KSK

Región A - tvoria školy z Košíc a okolia
Región B- tvoria školy z Michaloviec, Trebišova a 

ich okolia
Región C - tvoria školy z Rožňavy, Spišskej Novej Vsi 

a ich okolia. 
Prihlásiť sa môže ktorákoľvek stredná škola z kraja a 
to na všetky športy podľa svojho výberu a schopností
študentov. Vo všetkých športoch súťažia dievčatá aj 
chlapci, ktorí nie sú registrovanými športovcami.



Systém súťaže

• Základné kolá
• Semifinále 
• Regionálne finále
• Krajská športová olympiáda, ktorá je 

vyvrcholením celoročných súťaží, kde                     
postupujú víťazi z každého regiónu.



Športy

- rozdelené podľa dĺžky hracieho obdobia:
• Dlhodobé: basketbal, volejbal, futsal, 

florbal

• Turnajové: hádzaná, nohejbal, stolný 
tenis, bedminton 

• Jednorazové: len počas Krajskej 
športovej olympiády - atletika a plávanie



CENY

Družstvá, ktoré
sa umiestnia na 
1. – 3. mieste v 
jednotlivých 
športoch 
regionálneho 
finále získavajú
diplomy, medaile
a vecné ceny.



Vyhodnotenie DŠS KSK
Počas celého trvania súťaží získavajú body 
do celkového hodnotenia škôl :
• za športy do ktorých sa zapoja,
• za postup do ďalších semifinálových kôl, 
• za umiestnenie vo finále
Škola, ktorá dosiahne v danom školskom     
roku najviac bodov vyhráva Putovný pohár
predsedu Košického samosprávneho 
kraja. 



Prehľad Dlhodobých športových súťaží
Košického samosprávneho kraja

Školský rok 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
2013/2014 

september - 
december 2013 

Počet škôl 49 69 68 71 72 70 

Počet 
družstiev 120 219 335 415 428 211 

Počet 
súťažiacich 4005 8490 9250 9833 9718 3881 

Športy  ľahká atletika, 
florbal chlapci, 
florbal dievčatá, 
futsal, basketbal 
chlapci, basketbal 
dievčatá 

florbal chlapci, 
florbal dievčatá, 
futsal, basketbal 
chlapci, 
basketbal 
dievčatá, volejbal 
chlapci, volejbal 
dievčatá 

florbal chlapci, 
florbal dievčatá, 
futsal, basketbal 
chlapci, basketbal 
dievčatá, volejbal 
chlapci, volejbal 
dievčatá, plávanie 
chlapci, plávanie 
dievčatá, hádzaná 
chlapci, hádzaná 
dievčatá, nohejbal, 
stolný tenis 
chlapci, stolný 
tenis dievčatá, 
ľahká atletika 
chlapci, ľahká 
atletika dievčatá 

florbal chlapci, 
florbal dievčatá, 
futsal, basketbal 
chlapci, basketbal 
dievčatá, volejbal 
chlapci, volejbal 
dievčatá, plávanie 
chlapci, plávanie 
dievčatá, hádzaná 
chlapci, hádzaná 
dievčatá, nohejbal, 
stolný tenis 
chlapci, stolný 
tenis dievčatá, 
ľahká atletika 
chlapci, ľahká 
atletika dievčatá, 
bedminton chlapci, 
bedminton dievčatá 

florbal chlapci, 
florbal dievčatá, 
futsal, basketbal 
chlapci, basketbal 
dievčatá, volejbal 
chlapci, volejbal 
dievčatá, plávanie 
chlapci, plávanie 
dievčatá, hádzaná 
chlapci, hádzaná 
dievčatá, nohejbal, 
stolný tenis 
chlapci, stolný 
tenis dievčatá, 
bedminton 
chlapci, 
bedminton 
dievčatá, streľba 
zo vzduchovej 
pušky 

basketbal chlapci, 
basketbal dievčatá, 
volejbal chlapci, 
volejbal dievčatá, 
stolný tenis chlapci, 
stolný tenis 
dievčatá, futsal 
dievčatá 

január -jún 2014 

florbal chlapci, 
florbal dievčatá 
plávanie chlapci, 
plávanie 
dievčatá,hádzaná 
chlapci, hádzaná 
dievčatá, nohejbal, 
bedminton chlapci, 
bedminton dievčatá, 
futsal chlapci 



Basketbal



Stolný tenis



Volejbal



Florbal



Atletika



Plávanie



Ďakujem za pozornosť


