
 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, 
Okresný úrad, odbor školstva Bratislava, 

Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych 
výchovných zariadení  Slovenska  
a Reedukačné centrum  Sološnica  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORGANIZAČNÝ  PORIADOK 
 

 

 

CELOSLOVENSKÁ  SÚŤAŽ  V  STOLNOM  
TENISE   

žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier  
s medzinárodnou účasťou  

 
XXI. ročník 

 

 

 
 

 

Sološnica, 9. – 11. apríla 2019 



ORGANIZAČNÝ  PORIADOK 

 
XXI. ročníka celoslovenskej súťaže v stolnom tenise žiakov  

odborných učilíšť a reedukačných centier s medzinárodnou účasťou  

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR 

   Okresný úrad, odbor školstva Bratislava 

    Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a  

špeciálnych výchovných zariadení  Slovenska  

 

Usporiadateľ: Reedukačné centrum  906 37 Sološnica 3 

 

 

Termín súťaže: Školská telocvičňa RC Sološnica  

   9. – 11. apríla 2019 

 

 

Podmienky súťaže: Z každej školy môže štartovať  jedno dvojčlenné   družstvo 

 

 

Prihlášky:  Zaslať najneskôr do 2. apríla 2019 na adresu: 

   Reedukačné centrum 906 37  Sološnica 3 

   e-mailom: rcsolosnica@rcsolosnica.sk 

 

 

V prihláške uveďte: 

1. Mená pretekárov (dvojčlenné družstvo chlapcov) 

2. Počet pedagogických pracovníkov (z toho muži a ženy) 

3. Dátum a hodinu príchodu 

 

 

 

Organizačný výbor: 

   Predseda:    Mgr. Vladimír Guba - riaditeľ  

   Hlavný rozhodca:   Mgr. Tomáš Hudec 

   Organizačný pracovník:  Anna Dinušová 

   Vedúca stravovacej komisie:  Anna Čermáková 

   Vedúci ubytovacej komisie: Erika Dinušová  
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Doklady:  Vedúci družstva predloží: 

1. 1 x súpisku účastníkov, potvrdenú riaditeľom školy 

2. 1 x potvrdenie o dezinfekčnosti a zdravotnom stave pretekárov 
 

 

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené v internáte RC Sološnica  

   Začne 9.4.2019 v utorok a končí vo štvrtok  11.4.2019 
 

 

Stravovanie: Začne  9.4.2019 večerou a končí 11.4.2019 obedom a balíčkom 

   na  cestu. Strava je zabezpečená v školskej jedálni RC Sološnica.  
 

 

Úhrada  výdajov: Ubytovanie a stravu pre súťažné  družstvá a pedagogický dozor 

   zabezpečí usporiadateľ. 
 

 

Cestovné:  Cestovné si hradí každá vysielajúca škola sama.  
 

 

Poistenie   Každý účastník štartuje na vlastné poistenie (individuálne). 

   Žiaci musia mať pri sebe preukaz poistenca. Za bezpečnosť  

   a zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vedením poverená osoba 

   vysielajúcej školy.  
 

 

Súťažný poriadok:    Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu.  

 turnaj dvojčlenných družstiev  

 turnaj jednotlivcov  
 

 

Povinnosti:  Hráči musia mať športové oblečenie, vlastné rakety a športovú 

   obuv do haly (prosím  skontrolovať obuv ešte  doma,  aby sa  

   predišlo  šmuhám na športovom povrchu  v hale).  

 

 

Iné:   Za odložené veci v šatniach usporiadateľ nezodpovedá.  
 

 

Ceny:  Prvé tri družstvá  a jednotlivci obdržia diplom, medaile  a vecnú 

   cenu.  
 

Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

 

 



ČASOVÝ ROZVRH SÚŤAŽE 

 

Utorok , 9.4.2019  17.00 hod.  - príchod účastníkov, ubytovanie 

                                  18.00 hod.    - v e č e r a 

                                19.00 hod.    - porada vedúcich 

                                 22.00 hod.    - večierka 

 

 

Streda, 10.4.2019       7.00 hod.   - budíček 

                                   7.30 hod.   - r a ň a j k y v ŠJ Sološnica 

                                  9.00 hod.   - slávnostné otvorenie turnaja 

                                   9.15 hod.  - priebeh súťaže družstiev 

                             13.00 hod.  - o b e d  v ŠJ Sološnica 

 

                                    14.00 hod.   - pokračovanie v súťaži   

                                                             družstiev až po semifinále 

                                                          - zahájenie súťaže jednotlivcov 

                                  18.30 hod.    - v e č e r a  v ŠJ Sološnica 

  

 

Štvrtok, 11.4.2019       7.00 hod.   - budíček 

                                     7.30 hod.  - r a ň a j k y  v ŠJ Sološnica 

                                     9.00 hod. - pokračovanie v súťaži 

                                                          semifinále  družstiev 

                                                             semifinále jednotlivcov 

                                                              finále družstiev 

                                                           finále jednotlivcov  

                                   11.30 hod.   - vyhodnotenie súťaže 

                                                           odovzdávanie cien 

                                   12.00 hod. - o b e d  v ŠJ Sološnica 

                                    12.30 hod.   - odchod domov 
 
 
 

Informácie:  034/6584188 – ústredňa 

   0905/418779 – riaditeľ RC  

 

 

 

V Sološnici, 12.2.2019 

        Mgr. Vladimír Guba 

         riaditeľ  

 



Záväzná prihláška  
XXI. ročníka celoslovenskej súťaže v stolnom tenise žiakov  

odborných učilíšť a reedukačných centier s medzinárodnou účasťou  

Sološnica 9. – 11. apríla 2019 

 
 
Zariadenie:  .................................................................................................. 
 

   ................................................................................................. 

 

 

Ubytovanie: 
 

 

Mená chlapcov:  ................................ 
 

    ................................ 
 
 

Počet  ped. dozor : ................................. z toho žien  ...................... 

 

 

Strava:            Počet 

 

 

 9.4.2019  večera    .......................... 
 

 

 

10.4.2019  raňajky   .......................... 
 

   obed    .......................... 
 

   večera   .......................... 
 

 

 

11.4.2019  raňajky   .......................... 
 

   obed    .......................... 
 

   balíček na cestu  .......................... 
 

 

Vybavuje: 

 

Kontakt:  

 

V ............................ dňa ........................  podpis riaditeľ 


