
 

 
                               

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 

STROJÁRENSKÁ 3,  040 01 KOŠICE 

tel: 055/622 3820, 0911 488801 fax: 055/694 1398, www.rcm.sk  

 

DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE v šk. r. 2016-2017 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

Organizátor DŠS KSK: CVČ – RCM, Strojárenská 3, 04001 Košice 

 

Spoluorganizátor:  je škola, na ktorej sa hrá turnaj v jednotlivých športoch /ZK, SF a RF/ 

 

Úlohy  spoluorganizátora:  

- zaslať hlásenku o konaní turnaja  CVČ – RCM  až po dohode so  zúčastnenými 

školami v danej hracej skupine najneskôr  do 7 pracovných  dní  pred konaním 

turnaja 

-    technicko – materiálne zabezpečenie hracieho miesta 

-    vypísať poradie zápasov daného turnaja 

-    zabezpečiť zápisy o stretnutiach 

-    zabezpečiť rozhodcu pre ZK, SF a RF. Ak nezabezpečí, požiada koordinátora    

     športových súťaží najneskôr 7 pracovných dní pred konaním daného kola. 

- Rozhodovanie v ZK a SF vo volejbale si zabezpečia účastníci sami a to systémom,   

kto nehrá, rozhoduje. 

           -    zabezpečiť pitný režim /podľa bodu 1. Občerstvenie / 

- Po odohraní turnaja nahlásiť telefonicky alebo e-mailom výsledné poradie 

súťažiacich škôl a doručiť  originály zápisov spolu s výsledkami a aktuálnymi  

súpiskami  najneskôr 3 dni po turnaji koordinátorom DŠS do CVČ – RCM. 

          -      Spoluorganizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada 

 racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť totožnosť 

 súťažiacich hráčov.     

Organizačné zabezpečenie 

1. Občerstvenie  

Základné kolá – zabezpečuje sa len pitný režim a zabezpečuje ho spoluorganizátor  

/ t.j škola, na ktorej ZK prebieha/  (vynaložené finančné prostriedky budú na základe žiadosti 

o preplatenie pitného režimu a priloženého pokladničného dokladu uhradené CVČ – RCM, 

Strojárenská 3, 04001 Košice). Pitný režim musí byť zakúpený najneskôr v deň súťaže, ale 

ešte ráno pred súťažou / 0,5 litra vody na jedného hráča/. 
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Na kancelársky papier A4 napísať žiadosť: Ja, (Meno a priezvisko čitateľne), týmto 

žiadam o preplatenie pitného režimu zakúpeneho na (názov súťaže) konaného dňa 

(dátum súťaže) v sume: (uvediete sumu, ktorú chcete preplatiť) na IBAN, názov banky, 

majiteľ účtu a podpis žiadateľa. Pripnúť k nemu pokladničný doklad a doručiť do CVČ – 

RCM, Strojárenská 3, 04001 Košice. 

Semifinále a finále – bagety zabezpečuje CVČ – RCM, Strojárenská 3, Košice 

- pitný režim pre košický región zabezpečuje škola, na ktorej semifinále a  finále prebieha 
(vynaložené finančné prostriedky budú na základe žiadosti o preplatenie pitného režimu 

a priloženého pokladničného dokladu uhradené CVČ – RCM, Strojárenská 3, 04001 Košice) 

Ak družstvo včas neoznámi svoju neúčasť na turnaji SF, RF, dostane k náhrade náklady na 

občerstvenie !       

2. Cestovné:  

Organizátor postupuje podľa ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 

Cestovné prepláca súťažiacim, rozhodcom a pedagogickému doprovodu v cene cestovného 

lístka hromadného dopravného prostriedku (autobus alebo vlak 2.triedy) po predložení 

cestovných lístkov na predpísaných tlačivách.  

Zberný autobus – môže byť použitý,  ak celkové náklady na prepravu nepresiahnu cenu 

hromadného dopravného  prostriedku (autobus alebo vlak 2.triedy). Postup pri objednávaní 

autobusu ostáva nezmenený, to znamená, že spoluorganizátor súťaže (škola) zabezpečuje 

prepravcu , ktorému pošle objednávku a následne vystaví refundačnú faktúru na CVČ, ku 

ktorej priloží fotokópiu faktúry od prepravcu , rozpis km, súpisku žiakov a výšku cestovného 

lístka z internetu.   

Súkromné motorové vozidlo – pri jeho použití je možné preplatiť náhradu len vodičovi 

vozidla v cene cestovného lístka hromadného dopravného prostriedku (autobus alebo 

vlak 2.triedy). Vyúčtovanie predloží  na predpísanom tlačive, ku ktorému predloží  fotokópiu 

technického preukazu , súpisku žiakov (nie cestovné tlačivá) a výšku cestovného lístka. 

Ostatné náležitostí ako cestovný príkaz , dohoda o použití súkromného motorového vozidla sú 

v kompetencii  vášho zamestnávateľa. 

V prípade nejasnosti   kontaktujte technicko-  hospodársky úsek CVČ – RCM, 

Strojárenská 3, Košice): p. Erika Repaská, tel.č. 055/6223820,  mobil: 0911488801 

    

3. Povinnosti súťažiacich družstiev 

Družstvo nastupuje na dané zápasy so súpiskou potvrdenou riaditeľom školy/ meno, 

priezvisko a dátum narodenia súťažiacich žiakov školy/ 

b) Súpiska družstva – prikladá sa k cestovnému a občerstveniu – čitateľne a kvalitne vytlačené 

Výsledky družstva nebudú akceptované ak vedúci družstva dodatočne do 3 dní nedoručí 

súpisku družstva do CVČ-RCM / napr. pri zabudnutí súpisky/    

 

c)Družstvo musí byť vedené vedúcim družstva!!! Družstvo nebude pripustené na 

stretnutie ak nebude mať na lavičke vedúceho družstva. Právo nedovoliť štart družstva 

bez prítomnosti vedúceho družstva má rozhodca a usporiadateľ turnaja. 

 

 d)Dodržiavanie slušného správania sa hráčov na ihrisku a v priestoroch telocvične, haly - 

zodpovedá vedúci družstva. Rozhodca má právo vylúčiť hráča, prípadne  ukončiť 

stretnutie predčasne ak spozoruje neprimerané správanie, alebo iné narúšanie priebehu 

turnaja. 

 

 



 

 

4.  Vyplácanie odmien pre rozhodcov je v réžii CVČ-RCM.  

5.  Tlačivá pre rozhodcov:  

Dohoda o vykonaní práce – zaslať koordinátorke do CVČ-RCM e-mailom najneskôr 5 dni 

pred súťažou  

Výkaz k dohode – vyplniť a podpísať po každom turnaji a doručiť koordinátorke do CVČ-

RCM najneskôr do konca mesiaca. 

V prípade, ak je rozhodcom poberateľ starobného dôchodku, je potrebné priložiť k týmto 

tlačivám aj kópiu výmeru starobného dôchodku. 

6. Systém súťaže: 

   Bude stanovený po prihlásení sa škôl do jednotlivých súťaží 

7. Termíny: od 1.9.2016  do  9.12.2016 

Beh zdravia – 12.9. 2016 

ZK- volejbal a futsal– september a október 2016 

SK- volejbal a futsal – november 2016 

RF- volejbal a futsal – do 9.12.2016 

Turnaje: bedminton - október  2016 

           Plávanie: október - november 2016 

  Termíny: od 1.1.2017 do 28.4.2017 

 Stolný tenis dievčatá a chlapci – marec 2017 

 ZK - Florbal a basketbal – január a február 2017 

 SF - Florbal a basketbal –  marec a apríl  2017 

 RF - Florbal a basketbal – koniec apríla  2017 

 ZK a RF - Nohejbal  - marec a apríl 2017 

 Hádzaná – turnaj – termín bude určený podľa počtu prihlásených družstiev 

8. Družstvá: 

12 členné + 1 vedúci družstva pre florbal 

10 členné + 1 vedúci družstva pre volejbal, basketbal, futsal, a hádzanú 

5 členné + 1 vedúci družstva pre nohejbal 

4 členné + 1 vedúci družstva pre stolný tenis  

2 členné + 1 vedúci družstva pre bedminton 

2 členné + 1 vedúci družstva pre beh zdravia 

 

 



 

 

 

Usmernenie: ten istý žiak/ žiačka školy  sa môže zúčastniť DŠS KSK maximálne v dvoch 

(2)  kolektívnych športoch a maximálne v jednej (1) disciplíne v individuálnych športoch 

v danom hracom období / 1. hracie obdobie: september až december 2016, 2. hracie 

obdobie: január až máj 2017/. V prípade porušenia usmernenia bude stretnutie v ktorom 

žiak neoprávnene  nastúpi kontumované v prospech súpera, resp. bude v športovej 

disciplíne diskvalifikovaný a škola nezíska body.  

 

Športoví koordinátori :  

Mgr. Viera Hamřiková, viera.hamrikova@rcm.sk , mobil: 0903 705 492 

Mgr. Milan Matejovský , milan.matejovsky@rcm.sk, mobil: 0904 298 625 

Mgr. Kamila Ritochová, kamila.ritochova@rcm.sk, mobil: 0904 509 180 

Športový administrátor:  

Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk, mobil: 0911 488 801, 0903 807 329 

 

Hlásenky a ostatné materiály konzultujte s koordinátormi, prípadne so športovým 

administrátorom. 

 

V Košiciach dňa: 25.8.2016 
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