
   
 

   
 

Organizačný poriadok   

školských športových súťaží pre školský rok 2022-2023 

  

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

„ministerstvo“) vydáva podľa Čl. 7 Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR č. 23/2017 o súťažiach (ďalej len “smernica”) tento Organizačný poriadok 

školských športových súťaží pre školský rok 2022-2023 (ďalej len “OP"). 

 

Časť I. 

Všeobecné ustanovenia (pre všetky súťaže) 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Tento OP upravuje organizovanie, riadenie, financovanie a formu školských 

športových súťaží (ďalej len “súťaž”). 

 

Čl. 2 

Úvodné ustanovenie 

 

Pre účely tohto OP 

a) "kolo" je časť súťaže, ktorá sa koná v konkrétnom termíne jedným organizátorom,  

b) "portál" je modul informačného systému športu, ktorý školám umožňuje 

prihlasovanie sa do súťaží, regionálnym úradom školskej správy (ďalej len “ RÚŠS”) 

a ministerstvu spravovať súťaže, dostupný na adrese www.sutaze.skolskysport.sk,  

c) “deň” je pre účely tohto OP vždy kalendárny deň,  

d) “zverejnenie” je zverejnenie na portáli, ak nie je výslovne uvedené iné miesto, 

 

Čl. 3  

Forma súťaží  

  

(1) Súťaž kategórie A (národná súťaž) vyhlasuje ministerstvo. Súťaž kategórie A sa 

organizuje ako národná postupová súťaž, alebo národná otvorená súťaž. Súťaž 

kategórie A je financovaná zo štátneho rozpočtu. 

 

(2) Súťaž kategórie B (krajská súťaž) vyhlasuje ministerstvo na návrh RÚŠS. Súťaž 

kategórie B sa organizuje ako krajská postupová súťaž, alebo krajská otvorená 

súťaž. Súťaž kategórie B je financovaná zo štátneho rozpočtu. 

 

(3) Súťaž kategórie C (partnerská súťaž) vyhlasuje iný subjekt ako ministerstvo 

alebo RÚŠS (ďalej len “partner”). Administratívne ju zabezpečuje partner. Súťaž 

kategórie C NIE JE financovaná zo štátneho rozpočtu. 

 

Čl. 4  

Národná postupová súťaž (kategória A) 

  

(1) Národná postupová súťaž sa skladá z okresného, krajského a celoslovenského 

kola.  



   
 

   
 

 

(2) Ministerstvo do 31. augusta zverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie 

národnej postupovej súťaže.   

  

(3) Národné športové centrum do 31. augusta zverejní pre vyhlásenú národnú 

postupovú súťaž  

a) termín prihlasovania škôl do súťaže,   

b) termín ukončenia krajských kôl,  

c) termín konania celoslovenského kola.  

 

(4) RÚŠS do 30. septembra zverejní pre každú národnú postupovú súťaž  

a) termíny konania okresných kôl,  

b) termín konania krajského kola,  

c) termín prihlasovania za organizátora kola.  

 

(5) Škola sa v termíne, určenom ministerstvom, prihlási do súťaže prostredníctvom 

portálu.  

 

(6) V okresnom kole sa zúčastňujú školy príslušného okresu. RÚŠS môže do kola 

priradiť aj školu z iného kraja na žiadosť materského RÚŠS tejto školy. Ak je počet 

prihlásených škôl v okrese menší ako určuje organizačný poriadok súťaže, príslušné 

kolo sa neuskutoční a školy ďalej v súťaži nebudú pokračovať.  

 

(7) V krajskom kole sa zúčastňujú školy, ktoré postúpili z okresných kôl v súlade s 

organizačným poriadkom súťaže. Ak počet postupujúcich škôl v kraji prevyšuje 

maximálny počet škôl pre jedno kolo, stanovený organizačným poriadkom súťaže, 

RÚŠS prostredníctvom portálu rozdelí školy v kraji do skupín v súlade s 

organizačným poriadkom súťaže.  

 

(8) V celoslovenskom kole sa zúčastňujú školy, ktoré postúpili z krajských kôl v 

súlade s organizačným poriadkom súťaže.   

 

(9) Za organizátora okresného a krajského kola sa môže prihlásiť škola alebo 

centrum voľného času (ďalej len “CVČ”) v príslušnej územnej pôsobnosti, 

prostredníctvom portálu, v termíne určenom RÚŠS. RÚŠS do 5 dní od uplynutia 

určeného termínu potvrdí prihlásenú školu/CVČ za organizátora prostredníctvom 

portálu. Ak sa za organizátora prihlási viac škôl/CVČ, RÚŠS potvrdí za organizátora 

jedného z nich, pričom škola má vždy prednosť pred CVČ a škola, ktorá súťaží v 

príslušnej súťaži, má vždy prednosť pred inou školou. Ak sa do stanoveného termínu 

neprihlási za organizátora kola žiadna škola/CVČ, príslušné kolo sa neuskutoční a 

školy ďalej v súťaži nebudú pokračovať.  

  

(10) Organizátorom celoslovenského kola je Národné športové centrum (ďalej len 

“NŠC”). 

 

 

 

 



   
 

   
 

Čl. 5  

Národná otvorená súťaž (kategória A) 

  

(1) Národná otvorená súťaž sa uskutočňuje bez postupových stupňov.  

 

(2) Ministerstvo zverejní na portáli vyhlásenie národnej otvorenej súťaže.  

 

(3) NŠC minimálne 60 dní pred termínom konania súťaže  zverejní pre vyhlásenú 

otvorenú súťaž  

a) termín prihlasovania škôl do súťaže,  

b) termín a miesto konania súťaže, 

c) organizačný poriadok. 

  

(4) Škola sa v zverejnenom termíne prihlási do súťaže prostredníctvom portálu.  

 

(5) Národné športové centrum potvrdí prihlásenie školy prostredníctvom portálu.  

 

(6) Organizátorom národnej otvorenej súťaže je NŠC.  

  

Čl. 6  

Krajská súťaž (kategória B) 

 

(1) Ministerstvo do 30. septembra zverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie 

krajskej súťaže.   

  

(2) RÚŠS zverejní pre vyhlásenú krajskú súťaž  

a) termín prihlasovania škôl do súťaže.  

b) termín prihlasovania za organizátora kola. 

c) termíny konania okresných kôl,  

d) termín konania krajského kola. 

 

(3)  Krajská súťaž končí vždy krajským kolom. Na konanie krajskej súťaže sa 

primerane vzťahujú ustanovenia článkov 4 a 5 tohto OP.   

 

Čl. 7  

Partnerská súťaž (kategória C) 

  

(1)  Na konanie partnerskej súťaže sa primerane vzťahujú ustanovenia článkov 4 a 5 

tohto OP. 

 

Čl. 8 

Súťažiaci 

 

(1) Za súťažiaceho sa považuje žiak školy, ktorý na súťaži súťaží za svoju školu.  

 

(2) Súťažiaci sa na súťaži zúčastňuje dobrovoľne.  

 



   
 

   
 

(3) Podmienkou štartu súťažiaceho na súťaži je  

a) súhlas riaditeľa jeho školy so štartom na súťaži,  

b) súhlas zákonného zástupcu so štartom na súťaži, a  

c) súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov súťažiaceho 

organizátorom súťaže pre účely súťaží v rozsahu EDUID, meno, priezvisko, škola, 

trieda, dátum narodenia, s naviazaním na súťaž a výsledok na tejto súťaži, a so 

zhotovením obrazových a zvukových záznamov súťažiaceho, ktoré budú 

zaznamenané počas súťaže a ich zverejnením.  

 

(4) Zákonný zástupca súťažiaceho vydáva súhlas podľa bodu 3 písm. b) a c) 

prostredníctvom EduPage.  

  

(5)  Súťažiaci preukazuje organizátorovi kola svoju totožnosť  preukazom poistenca 

alebo občianskym preukazom.  

  

Čl. 9  

Účastník súťaže  

 

(1) Za účastníka súťaže sa považuje škola, ktorej žiaci súťažia v súťaži.  

  

(2) Účastník súťaže minimálne 3 dni pred konaním kola vytvorí súpisku súťažiacich 

prostredníctvom portálu.   

  

(3) Účastník sa môže odhlásiť zo súťaže prostredníctvom elektronickej komunikácie 

adresovanej organizátorovi najneskôr 5 dní pred konaním kola. Ak sa účastník 

nedostaví na konanie kola bez odhlásenia v tomto termíne, nebude mu umožnené 

zúčastniť sa na žiadnej súťaži v nasledujúcom školskom roku. Táto sankcia sa 

nebude uplatňovať 

a) keď vinník uhradí organizátorovi sumu 100/150/200 eur 

(okresné/krajské/celoslovenské kolo) za kolo, z ktorého sa neodhlásil, 

b) v prípadoch opatrení prijatých orgánmi Slovenskej republiky v prípade výnimočnej 

situácie, znemožňujúcich odohratie kola. 

 

(4) Účastník súťaže zodpovedá za dopravu súťažiacich do miesta konania kola a späť 

v sprievode osoby, ktorú poveril riaditeľ školy.  

  

Čl. 10  

Organizátor kola  

 

(1) Organizátorom okresného a krajského kola je škola/CVČ, určená RÚŠS na 

základe prihlášky,  podanej prostredníctvom portálu.  

 

(2) Organizátor kola  

a) zverejňuje na portáli propozície kola minimálne 10 dní pred jeho konaním,  

b) organizuje kolo v súlade s protokolom súťažného kola podľa Čl. 13,  

c) zabezpečuje priestory, materiál, rozhodcov a organizačných pracovníkov, 

d) overuje totožnosť súťažiacich formou podľa Čl. 7 bodu 5.  



   
 

   
 

e) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich a ďalších zúčastnených 

osôb, 

f) zodpovedá za ochranu osobných údajov súťažiacich, spracovávaných podľa tohto 

OP,   

g) zverejňuje na portáli výsledky kola najneskôr do 24 hodín po jeho ukončení,  

h) zabezpečuje náležitosti podľa bodov 3 a 4 tohto článku, 

i) zabezpečuje rozhodcov na všetky súťaže kola, ak v špeciálnej časti organizačného 

poriadku pre konkrétnu súťaž nie je uvedené inak. 

  

(3) Organizátor okresného kola zabezpečuje pre súťažiacich a ich sprievod  

a) obed v štandarde školskej jedálne, alebo ekvivalentné občerstvenie v inom 

vhodnom čase, b) pitnú vodu v neobmedzenom množstve,  

c) šatne a sprchy pre súťažiacich. 

 

(4) Organizátor krajského kola zabezpečuje pre súťažiacich a ich sprievod  

a) v prípade viacdňového kola ubytovanie s večerou a raňajkami v štandarde 

školského internátu,  

b) obed v štandarde školskej jedálne, alebo ekvivalentné občerstvenie v inom 

vhodnom čase v každom dni, v ktorom škola súťaží,  

c) miestnu dopravu medzi športoviskami, ubytovacími zariadeniami a stravovacím 

priestorom.  

 

Čl. 11  

Partner súťaže kategórie C 

   

(1) Partnerom je fyzická alebo právnická osoba. 

 

(2) Partner sa prihlasuje do portálu školských súťaží na základe písomnej žiadosti 

adresovanej ministerstvu.   

  

(3) Partner  

a) vyhlasuje partnerskú súťaž jej zverejnením na portáli, 

b) zverejňuje na portáli organizačný poriadok súťaže a podmienky účasti na tejto 

súťaži. 

 

 

Čl. 12 

Garant súťaže 

 

(1) Garantom súťaže je národný športový zväz (ďalej len „NŠZ“), alebo iný 

subjekt, ktorý má s ministerstvom uzatvorenú písomnú zmluvu o odbornom 

zabezpečení súťaže. 
   

(2) Garant súťaže  

a) vypracuje súťažný poriadok, 

b) personálne a materiálne zabezpečí školské majstrovstvá Slovenska súťaže 

kategórie A. 

 



   
 

   
 

Čl. 13 

Rozhodcovia súťaže 

 

(1) Ak v špeciálnej časti organizačného poriadku pre konkrétnu súťaž nie je uvedené 

inak, rozhodcov na každé kolo zabezpečuje organizátor kola. 
 

(2) Verdikt rozhodcu, ktorý rozhoduje súťaž, je konečný a nedá sa voči nemu 

protestovať, ani sa voči nemu odvolať. Rozhodca môže svoj verdikt zmeniť po 

konzultácii s prítomnými osobami. 
 

 

Čl. 14 

RÚŠS  

 RÚŠS v súlade s týmto OP  

a)  prostredníctvom portálu rozdelí kolo na viac skupín, ak z kapacitných dôvodov nie 

je možné usporiadať kolo pre všetky školy súčasne, 

b) rozhoduje o prijatí školy z iného kraja do súťaže na žiadosť miestne príslušného 

RÚŠS príslušnej školy,  

c) určuje organizátora okresného a krajského kola na základe prihlášky podanej 

prostredníctvom portálu,  

d) poukazuje finančné prostriedky organizátorovi kola,  

e) kontroluje vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,  

f) predkladá ministerstvu vyúčtovanie finančných prostriedkov,  

g) poskytne organizátorovi materiály na propagáciu súťaží, ktoré dostalo na ten účel z 

NŠC  v súlade s týmto OP,  

h) zverejňuje zoznam osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje žiakov. 

 

Čl. 15 

Národné športové centrum  

  

Národné športové centrum  

a) koordinuje národné súťaže,  

b) organizuje celoštátne kolo národnej súťaže (postupovej aj otvorenej),  

c) spravuje portál a poskytuje k nemu užívateľskú podporu,  

d) poskytuje metodickú podporu k organizácii súťaží,  

e) zverejňuje plán príjmov a výdavkov na súťaže.  

 

Čl. 16  

Ministerstvo  

 

Ministerstvo  

a) vyhlasuje národné súťaže na nasledujúci školský rok, ich zverejnením na portáli do 

31. augusta, 

b) poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na súťaže, organizované v 

súlade s týmto OP,  

c) zverejňuje zoznam ministerstvom schválených medzinárodných súťaží s uvedením, 

na ktoré poskytne finančné prostriedky,  



   
 

   
 

d) rozhoduje o zrušení súťaže, ak súťaž nie je organizovaná v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vykonávacími predpismi súťaží alebo ak finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu sú čerpané nehospodárne, neefektívne alebo 

neúčinne. 

 

Čl. 17 

Protokol súťažného kola 

 

(1) Protokol súťažného kola je záväzný scenár pre organizátorov a účastníkov každého 

súťažného kola podľa ktorého sa uskutočňuje. 

 

(2) Každé kolo má nasledovné časti: 

a) registrácia, 

b) porada vedúcich družstiev, 

c) slávnostné otvorenie, 

d) súťaž, 

e) slávnostné ukončenie, 

f) výzdoba a označenie priestorov. 

 

(3) Registrácia 

a) vedúci družstva v čase a mieste uvedenom v propozíciách predloží osobe, určenej 

organizátorom kola, doklady, preukazujúce totožnosť súťažiacich žiakov, 

b) organizátor skontroluje súlad predložených dokladov s elektronickou súpiskou v 

portáli, 

c) organizátor oboznámi účastníka s miestom sociálneho zázemia, spôsobom 

stravovania, polohou športovísk a ďalšími informáciami. 

 

(4) Porada vedúcich družstiev 

a) vedúci družstiev a osoba určená organizátorom kola sa stretnú v čase a mieste 

uvedenom v propozíciách, 

b) organizátor oboznámi účastníkov s informáciami, týkajúcimi sa konania kola. 

 

(5) Slávnostné otvorenie 

a) v čase a mieste uvedenom v propozíciách sa všetci účastníci zoradia vedľa seba so 

všetkými štartujúcimi a sprevádzajúcimi osobami, 

b) zaznie úvodný klip školských športových súťaží, 

c) organizátor privíta účastníkov v mene ministerstva (max. 5 minút) 

d) fotografovanie: celkový záber na nastúpených účastníkov, záber na každého 

účastníka (a jeho všetkých súťažiacich), záber na organizátora, ktorý prednáša 

príhovor, 

 

(6) Súťaž sa uskutočňuje podľa propozícií v súlade s jej vykonávacími predpismi. 

 

(7) Slávnostné ukončenie 

a) v čase a mieste uvedenom v propozíciách sa všetci účastníci zoradia vedľa seba so 

všetkými štartujúcimi a sprevádzajúcimi osobami, 

b) zaznie záverečný klip školských športových súťaží, 

c) organizátor odovzdá ceny účastníkom v mene ministerstva (max 5 minút) 



   
 

   
 

d) fotografovanie: celkový záber na nastúpených účastníkov, záber na každého 

účastníka (a jeho všetkých súťažiacich), záber na organizátora, ktorý prednáša 

príhovor, záber na každého oceneného účastníka a štartujúceho. 

e) zaznie rozlúčkový klip školských športových súťaží. 

 

(8) Výzdoba a označenie priestorov 

a) pred vchodom: 2 x banner A 

b) na chodbe 2 x banner A 

c) na športovisku 4 x banner C 

d) na vstupe do školy 1 x banner A4 
 

Čl. 18 

Propozície kola 

 

 

(1) Propozície súťažného kola je súbor informácií pre súťažiacich a účastníkov 

konkrétneho kola, vypracovaného organizátorom v súlade s týmto OP, športovými 

pravidlami a organizačným poriadkom súťaže. 

 

(2) Záväzný vzor propozícií kola je prístupný na stiahnutie: 

https://skolskysport.sk/skolske-sportove-sutaze/dokumenty/  

 

https://skolskysport.sk/skolske-sportove-sutaze/dokumenty/


   
 

   
 

 



   
 

   
 

 

 

 

Časť II.  

Osobitné ustanovenia pre každú súťaž  

  

Viď „Súťažný poriadok školských športových súťaží – osobitné ustanovenia pre súťaž 

v školskom roku 2022/2023“, ktorý bude zverejnený na portáli 

www.sutaze.skolskysport.sk podľa príslušného športu. 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/

