
 
TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       

 

 

 

 

 

P R O P O Z Í C I E 
 

14. ročník krajskej športovo-vedomostnej súťaže stredných škôl 

 

 

              

„Župná kalokagatia 2022“ 
pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (minimálne dve dievčatá) žiakov stredných 

škôl a je orientačným, športovo branným behom v teréne v dĺžke  3 km. Na vytýčenej trati je 6 

kontrolných stanovíšť, na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky 

z oblasti: zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej ochrany, BOZP a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cieľ:          

 

Spojiť krásu tela i ducha. Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, 

prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. 
 

Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny, agathos - dobrý) predstavuje  filozofiu, šport a hry.    

Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne 

kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa približovali 

starogréckemu ideálu dokonalosti. Kalokagatia bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy- 

súlad vonkajšieho a vnútorného tela a ducha.  

 

Vyhlasovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
 

Termín súťaže:         25. máj 2022 
 

Organizátor:  Krajské centrum voľného času v Trenčíne, Odbor školstva TSK     

                                 

Organizačný výbor: Predseda org. výboru: Ing. Marek Briestenský, riaditeľ Úradu TSK 

   Riaditeľ  pretekov: Mgr. Miriam Olešáková, KCVČ Trenčín  

                                   Členovia org. výboru: Ing. Ľubica Držková, referent odd. person, miezd  

a krízového riadenia 

Ing. Richard Hančin PhD., vedúci odboru školstva a 

kultúry 

      Žaneta Gavendová, KCVČ Trenčín 

 

Podmienky účasti: Pri prezentácii predloží vedúci družstva (pedagogický dozor) súpisku 

súťažiacich potvrdenú riaditeľom školy. Za zdravotný stav žiaka 

zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník musí mať preukaz poistenca. 

Súťaže sú organizované v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov 

(súťaže sú súčasťou vyučovacieho procesu, t.j. účastníci súťaže sú poistení 

v prípade úrazu alebo zranenia školou). 
 

Účastníci: žiaci a žiačky stredných škôl (5 členné  zmiešané  družstvá -najmenej 2 

dievčatá), nar. 1. 1. 2002 a mladší. 
 

Organizácia súťaže:  
   krajské kolo        25. 05. 2022 

    

Organizátor  si vyhradzuje právo zmeny v organizácií  súťaže  podľa počtu 

prihlásených škôl. 

 

Miesto :  Lesopark  Brezina  
 

Prezentácia:           Krajské centrum voľného času Trenčín, Pod Sokolicami 14, - /2.    

                                   poschodie v budove SOŠ strojníckej, pri obchodnom centre MAX/ z  

                                   autobusovej stanice spoje č. 1, 11.  

                                   prezentácia   od 9.00 - do 9.30 h.  

                                   začiatok súťaže          10.00 h.
 

 

Miesto :  Lesopark  Brezina       

 

        

    

 



 

 

 

Prihlášky:   prihlášky zaslať do 18. 05. 2022 na adresu: 

Krajské centrum voľného času 

Mgr. Miriam Olešáková  

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín 

                         alebo e-mailom: miriam.olesakova@kcvc.sk 

 

 

 

Cestovné: Pri krajskom kole - cestovné lístky pre cestu tam i späť z miesta školy 

v zmysle propozícií zašle škola na refundáciu na  KCVČ Pod Sokolicami 

14, 911 01 Trenčín  do 7 dní. Po tomto termíne z organizačných dôvodov 

cestovné nebude refundované. 

Žiadosť o refundáciu musí obsahovať: názov, deň a miesto súťaže, 

cestovné lístky, číslo účtu, podpis riaditeľa školy + pečiatka. 

Cestovné autom bude preplatené len vodičovi v cene hromadnej dopravy      

na vyplnenom tlačive (dá organizátor súťaže) a priloženej kópie havarijnej 

poistnej zmluvy. 

Cesta autobusom bude refundovaná len v cene hromadnej dopravy pre 

počet osôb v zmysle propozícií po predložení originálu faktúry a záznamu 

o jazde, (prípadne hromadného cestovného lístka).  

 

Zdravot. zabezp.:     organizátor súťaže 

 

Ceny:   poháre a diplomy zabezpečí KCVČ Trenčín  

 

Strava:  pre krajské kolo zabezpečí organizátor - KCVČ Trenčín 

 

Protest:  písomne riaditeľovi pretekov do 15 min. po zverejnení výsledkov.  

                                   Poplatok za podaný protest je 3 € 

    

Popis súťaže: dĺžka  trate  3 km  ( v polovici trate - rúčkovanie  na lane) 

 6 kontrolných stanovíšť dislokovaných na trati vo vzdialenosti 500 m:

  

1. stanovište : topografia : praktická časť- /čítanie mapy, určenie azimutu/, 

BOZP, prevencia drogových závislostí (2 otázky z každej oblasti) za 

každú nezodpovedanú otázku sa priráta 20 trestných sekúnd 

2. stanovište : civilná ochrana (test - 10 otázok,  použitie 

improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, výber 

evakuačnej batožiny), hodnotenie - za každú nesprávne zodpovedanú 

testovú otázku, za nesprávne zhotovené a použité prostriedky na ochranu 

očí a dýchacích ciest alebo za nesprávne zhotovené a použité prostriedky 

na ochranu trupu, nôh, rúk, za každý chýbajúci správne vybratý predmet 

evakuačnej batožiny do počtu 10 sa družstvu priráta 20 trestných sekúnd 

3. stanovište : šport, rúčkovanie lanom, štát a právo (2 otázky z každej 

oblasti) za každú nezodpovedanú otázku sa priráta 20 trestných sekúnd 

4. stanovište : prvá pomoc - /praktické ukážky/, história a geografia, 

ekonomika (2 otázky z každej oblasti) za každú nezodpovedanú otázku sa 

priráta 20 trestných sekúnd 

5. stanovište : streľba zo vzduchovky (praktická časť - všetci súťažiaci), 

každý súťažiaci má dve rany – za každé netrafenie sa priráta 20 trestných 

sekúnd, protipožiarna ochrana (2 otázky) 

 



 

 

6. stanovište : hod granátom na cieľ 2 x 4 m na vzdialenosť 15 m 

(praktická časť - všetci súťažiaci), trestnoprávna zodpovednosť, 

doprava (2 otázky z každej oblasti) za každé netrafenie a za každú 

nezodpovedanú otázku sa priráta 20 trestných sekúnd, kvíz - test 

v anglickom jazyku 

 

Konečné poradie súťaže určí cieľový čas, za ktorý súťažné družstvo trať 

absolvuje a prirátané trestné sekundy.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 3. máj 2022                       Ing. Marek Briestenský 

                   riaditeľ Úradu TSK   


