
Organizačný poriadok 

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ 

 
Organizačný poriadok je vypracovaný podľa smernice Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) 

 

Hlavný usporiadateľ: AŠG, s.r.o., Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len 

„AŠG“), e-mail: info@asgresolm.sk  

Spoluusporiadatelia: školy, odbory školstva okresných úradov (ďalej len „odbor školstva“), 

Autoklub Slovakia Assistance (ďalej len „ASA“) 

 

 

Článok 1 

Charakter súťaže 

 

1. Súťaž má celoslovenský charakter a nadväzuje na európsku dopravno-výchovnú súťaž 

FIA. Jej hlavným cieľom je zvyšovanie bezpečnosti žiakov základných škôl 

v premávke na pozemných komunikáciách. Školy účasťou svojich žiakov na súťaži 

prispievajú k znižovaniu detskej dopravnej nehodovosti. 

2. Jej ďalšími cieľmi je: 

 podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu, 

 overovať vedomosti a zručnosti žiakov - cyklistov v uplatňovaní pravidiel 

cestnej premávky a v technike jazdy, 

 prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke, 

 upozorniť verejnosť a príslušné inštitúcie na potrebu systematickej práce s 

deťmi a mládežou v oblasti zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke, 

 vytvoriť podmienky na dôstojnú prezentáciu slovenského družstva 

na európskom kole súťaže. 

3. Súťaž obsahovo nadväzuje na pedagogické dokumenty základnej školy (štátny 

vzdelávací program pre primárne vzdelávanie, štátny vzdelávací program pre nižšie 

sekundárne vzdelávanie, učebné osnovy dopravnej výchovy pre 1. – 9. ročník 

základnej školy, tematický plán dopravnej výchovy žiakov základných škôl). 

4. Súčasťou všetkých kôl súťaže je výtvarná súťaž na tému „Deti v doprave“. 

 

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže a súťažiaci 

 

1. Uskutočňuje sa každý rok podľa propozícií celoslovenskej súťaže v súlade 

s propozíciami európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA. 

2. Má postupový charakter. Podľa propozícií sa postupne organizujú školské, okresné, 

krajské, celoslovenské kolá súťaže a európska dopravno-výchovnú súťaž FIA.  

3. Vyššieho kola súťaže sa môže zúčastniť iba žiak, ktorý postúpil z nižšieho kola.  
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4. Vek súťažiacich žiakov je daný propozíciami FIA. Štvorčlenné súťažné družstvo (2 

chlapci 2 dievčatá) je tvorené spravidla 10 – 12 ročnými žiakmi. 

 

 

Článok 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Z poverenia ministerstva preberá hlavný usporiadateľ zodpovednosť za zabezpečenie 

kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, ako aj vhodných súťažných, stravovacích 

a ubytovacích podmienok pre všetkých účastníkov súťaže. 

2. Predsedu a členov celoslovenskej odbornej komisie vymenúva vyhlasovateľ súťaže v 

zmysle smernice MŠVV a Š SR o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 

súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, na základe návrhu organizátora.  

3. Predseda celoslovenskej odbornej komisie riadi odbornú komisiu a zodpovedá aj za jej 

činnosť, ako aj za priebeh súťaže. 

4. Celoslovenská odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže 

podrobnosti o organizovaní jednotlivých ročníkov. 

5. Predseda celoslovenskej odbornej komisie zhodnotí priebeh podujatia a predloží 

písomnú správu ministerstvu do jedného mesiaca po ukončení súťaže. 

6. Predsedov a členov odborných komisií riadiacich okresné a krajské kolá súťaže 

vymenúva príslušný odbor školstva. Predsedovia odborných komisií riadiaci okresné 

a krajské kolá súťaže zašlú do piatich dní usporiadateľovi vyššieho kola súťaže 

výsledkovú listinu a stručne zhodnotia priebeh príslušného kola súťaže. 

 

 

Článok 4 

Priebeh súťaže 

 

1. Súťaž sa realizuje podľa propozícií súťaže, ktoré sú včas zverejnené. 

2. Prebieha v nasledovných disciplínach: 

 A - teoretická časť: vedomosti z pravidiel cestnej premávky - zákon č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 9/2009 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov, 

 B - Praktická časť: jazda zručnosti- technická zručnosť, 

 Jazda podľa pravidiel cestnej premávky, svetelné signalizačné zariadenia, 

premávka riadená policajtom, podľa dopravných značiek v rozsahu pre chodcov a 

cyklistov. 

3. Termíny konania jednotlivých kôl súťaže určí AŠG a spoluusporiadatelia súťaže 

tak, aby boli v súlade s rámcovými termínmi stanovenými vyhlasovateľom súťaže 

zverejnenými v propozíciách. 

4. Organizátor nižšieho kola súťaže zašle najneskôr do 2 dní po ukončení príslušného 

kola súťaže prihlášku usporiadateľovi vyššieho kola. 

5. Usporiadatelia krajských kôl súťaže oznámia AŠG termín konania jednotlivých 

krajských kôl súťaže najneskôr dva týždne pred ich uskutočnením. 

6. V európskom 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. 

7. Po absolvovaní sústredia bude rozhodnutím komisie zloženej zo zástupcov ASA a 

AŠG vybraté reprezentačné družstvo (2 chlapci, 2 dievčatá). 

8. Reprezentačné družstvo – (výber zo záverečného sústredenia) sa bezprostredne pred 

začiatkom celoeurópskej súťaže stretne na 1 deň na sústredení. Toto sústredenie je 

zamerané na zvýšenie výkonu a prehĺbenie znalostí vo všetkých súťažných 

disciplínach. Reprezentačné družstvo vedie tréner víťazného družstva 

v celoslovenskom kole súťaže. 

9. Účasť reprezentačného družstva na európskej dopravno-výchovnej súťaži FIA 

zabezpečuje ministerstvo, AŠG, ASA na náklady hlavného usporiadateľa súťaže. 

 

 

Článok 5 

Ocenenia a hodnotenie výkonov žiakov 

 

1. V súťaži sa vyhlasuje I., II., a III. miesto a najlepší jednotlivci kôl – zvlášť chlapci 

a dievčatá.  

2. Všetci súťažiaci dostanú pamätný list alebo medailu. Ceny podľa možností zabezpečia 

organizátori jednotlivých kôl.  

3. Odborná porota (rozhodcovia) hodnotí súťažiacich v súlade s propozíciami. 

4. Odbor školstva zabezpečí posúdenie predložených výtvarných prác. Ocenené výtvarné 

práce vystaví organizátor na krajskom kole súťaže (podľa podmienok). Víťazné 

družstvo prinesie ocenené výtvarné práce z krajských kôl súťaže na celoštátne kolo 

súťaže. Usporiadateľ celoštátneho kola vyhodnotí prinesené výtvarné práce. Ocenené 

výtvarné práce vystaví na celoslovenskej súťaži. 

5. Výtvarné práce hodnotí porota zostavená zo súťažiacich žiakov a predsedu odbornej 

komisie. 

 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

1. Účasť žiakov na súťaži je dobrovoľná a považuje sa za činnosť, ktorá integrálne súvisí 

s výchovno-vzdelávacím procesom. 

2. Organizátor zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich. 

3. Súťažiaci má právo poznať vopred podmienky a kritéria hodnotenia súťaže stanovené 

vyhlasovateľom. 

4. Súťažiaci je povinný akceptovať podmienky, pravidlá a kritéria súťaže a pokyny 

organizátora. 

 

 

Článok 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

1. Pri organizovaní všetkých kôl súťaže organizátori dodržiavajú všetky bezpečnostné 

a hygienické pravidlá pre prácu s deťmi a mládežou. 

2. Vysielajúca škola zabezpečuje pedagogický sprievod svojich žiakov. 

 

 



Článok 8 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

1. Finančné prostriedky na celoslovenské kolo súťaže a na účasť víťazného súťažného 

družstva na európskej dopravno-výchovnej súťaži poskytuje ministerstvo na príslušný 

rozpočtový rok cez odbor školstva Okresného úradu v Žiline a príslušnú priamo 

riadenú organizáciu ministerstva. 

2. Odbor školstva Okresného úradu v Žiline uzavrie na zabezpečenie súťaže s AŠG 

zmluvný vzťah, v ktorom dohodne podmienky zabezpečenia súťaže, vrátane 

maximálnej finančnej sumy na jej zorganizovanie.  

3. Realizáciu okresných a krajských kôl súťaže zabezpečujú zo svojich prostriedkov 

príslušné odbory školstva. 

4. Zdrojmi na zabezpečenie súťaže a s ním spojených činností a oceňovania víťazov 

môžu byť aj finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií, 

sponzorov.  

 

 

Článok 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Ruší sa organizačný poriadok detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“, 

registrovaný pod číslom 2013-8184/21668:1-921 s účinnosťou od 14. mája 2013. 

 

 

Článok 10 

Registrácia a účinnosť 

 

 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2015-6039/4969:2-10A0 a 

nadobúda účinnosť dňa 2. februára 2015. 

 

 

 

 

Jaroslav Grešo, v. r. 

predseda odbornej komisie 


