
        
 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA  

V MALOM FUTBALE  - FUTBAL cup 

žiakov a žiačok základných škôl 
školský rok 2018/2019 

 

 

 

 

Vyhlasovateľ :  MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách 

 

Usporiadateľ :  Kalokagatia - centrum voľného času Trnava   

 

 

Termín :  dievčatá – 28. mája 2019  o 9.00 hod. 

chlapci –  29. mája 2019 o 9.00 hod. 

 

        Časový rozpis:     od 8.00 h - 8.45 hod. - prezentácia 

      8.45 h porada vedúcich + vyžrebovanie 

09.00 h otvorenie turnaja 

 

Pri prezentácii odovzdajú potvrdenú súpisku a súhlasy so spracovaním 

osobných údajov (tlačivo v prílohe).  

    

  

Miesto :  umelo trávnaté ihrisko  Lokomotíva Trnava  
    

Kategórie :  Starší žiaci ZŠ a staršie žiačky ZŠ; narodení po 01. 01. 2003 a mladší 
  

 

Účastníci :  Víťazné družstvá okresných kôl 

 

Prihlášky : Prostredníctvom školského športového portálu www.skolskysport.sk 

 

Najneskôr do 21.5. 2019!                              

 

Upozornenie:  Školy, ktoré nebudú prihlásené a nebudú mať vloženú súpisku v systéme 

školského športového portálu nebudú do súťaže zaradené (nebudú pripustené 

štartovať).      
      

Informácie:  Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, 917 01 Trnava, tel. 033/3236697  

Mgr. Ľubica Hafrovičová, cvc.kalokagatia@gmail.com    

  

 

Pravidlá a predpis:   Hrá sa podľa pravidiel futbalu (malého futbalu), Organizačného 

poriadku/Kalendára ŠŠS a tohto rozpisu. 

 

Družstvo tvorí 10 hráčov (4 hráči v poli + brankár) . 

http://www.skolskysport.sk/
mailto:cvc.kalokagatia@gmail.com


 

Systém súťaže : Každý s každým (v dvoch skupinách), hrací čas 2 x 15 min. – CH, 2x 10 min. 

– D. O poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov, pri rovnosti 

rozhoduje – vzájomný zápas, rozdiel gólov, väčší počet dosiahnutých gólov, 

penaltový rozstrel.  

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto rozpisu.   

  

Podmienka účasti : Súpiska vložená na portál www.skolskysport.sk obsahujúca meno, 

priezvisko a dátum narodenia (s max. počtom 10 hráčov a 2 vedúci) 

potvrdená riaditeľom vysielajúcej školy, 2 sady dresov rôznej farby a lopty 

na rozcvičenie, obuv na umelé aj trávnaté ihrisko. 
     

Postup :  Víťazné družstvo v každej kategórii postupuje na školské majstrovstvá SR.  
 

Námietky :        Písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 5 €. 
     

Poistenie :  Každý účastník je povinný mať so sebou preukaz poistenca, každý štartuje na 

vlastné zdravotné poistenie 
     

Poznámka :  Usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Dozor 

zabezpečujú vedúci družstiev. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. 

 

 

 

 

Mgr. Andrej Havlík        Dr. Anton Javorka 

riaditeľ Kalokagatia-CVČ TT      predseda KR SAŠŠ TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolskysport.sk/


Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  

Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca 

štadióna/ihriska, zdravotník)*  ....................................................................................................... 

Dátum narodenia: ................................................................................................................................... 

Základná škola (názov a adresa): ............................................................................................................ 

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol 

informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno 

hráča, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských 

športových súťažiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej 

osoby“).  

  
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení 

GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). 

Vyhlasovateľ školských súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), 

spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), organizátor  SAŠŠ.  

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ......................................................................................... 

 

 

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

Podpis:  zákonný zástupca športovca    Podpis: plnoletej osoby 

 



 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  

(v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods. 6   Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov) 

 

 

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov 

i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i 

komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme 

ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov podujatia 

jeho vyhlasovateľmi a organizátorom.  

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ............................................................................................... 

 

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

Podpis:  zákonný zástupca športovca    Podpis: plnoletej osoby 

 

V .....................................................dňa .................................................................................................. 

* nesprávne prečiarknite  

 

Podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol 

informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných (viď. 

„Politika informovanosti dotknutej osoby“).  

  
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení 

GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). Dotknutá 

osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže 

kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, 

Bratislava 821 01 , E-mail: sass@sass.sk.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sass@sass.sk

