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1. Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže  

 

„Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž, vyhlásená Žilinským samosprávnym 

krajom, určená pre päťčlenné družstvá stredných škôl.  

Kalokagatia je snaha po duševnej a telesnej dokonalosti, jeden z ideálov v antickom Grécku. 

Poslaním Župnej kalokagatie  je prepojiť krásu tela i ducha, fyzickú zdatnosť stredoškolákov 

s teoretickými vedomosti  z rôznych oblastí. 

 

Forma súťaže je orientačný beh v teréne na 3 km. Na trati je 7 stanovíšť s  nasledujúcimi 

disciplínami: 

 

1. streľba zo vzduchovky  

2. prehup lanom  

3. hod granátom na cieľ, každý súťažiaci má 2 hody na cieľ 4x2 m na vzdialenosť 15 m  

4. topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu  

5. PIO, improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, evakuačná batožina  

6. stanovište s teoretickými otázkami:  

 doprava 

 trestnoprávna zodpovednosť 

 oblasť štátu a práva 

 oblasť ekonomiky 

 oblasť športu 

 prvá pomoc 

 oblasť histórie a geografie 

 prevencia drogových závislostí 

 BOZP 

 protipožiarna ochrana 

 civilná ochrana 

 otázky v anglickom jazyku ( oblasť histórie a geografie) 

7. zdravotná príprava - prvá pomoc 
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Súťaž riadi organizačný výbor, ktorý sa skladá z:  

 

Predsedu organizačného výboru:  

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina  

 

Členov organizačného výboru:  
PaedDr. Vladimír Kuťka – riaditeľ súťaže 

Mgr. František Bača - hlavný rozhodca súťaže 

Mgr. Mária Jakubíková – hlavný časomerač 

 

Mgr. Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu ŽSK  na základe poverenia  

Ing. Martina Gajdárová, odborná referentka odboru školstva a športu ŽSK  

 

2. Štruktúra súťaže, počet kôl a charakteristika družstiev  

 

2.1 Štruktúra súťaže  

15. ročník Župnej kalokagatie sa uskutoční ako dvojkolová postupová súťaž, a to 1. postupové 

kolo a 2. finálové kolo krajskej súťaže Župná kalokagatia, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún 

2022 v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí.  

 

Do športovo-vedomostnej súťaže sa prihlasujú družstvá na základe elektronickej prihlášky do 

09.05.2022 v podobe linku. 

Súpisku družstva prihlásenej školy je potrebné zaslať najneskôr do 01.06.2022 na mail: 

martina.gajdarova@zilinskazupa.sk. 

 

1. postupové kolo sa uskutoční v dvoch pretekoch. Každé preteky majú min. 15 a max. 25 

družstiev. Rozdelenie družstiev organizátor oznámi v propozíciách súťaže. Do 2. 

finálového kola postupujú prvé tri družstvá z každých pretekov a 8 družstiev s najlepším časom 

z oboch pretekov.  

 

Víťazné družstvo krajského kola získa putovný pohár predsedníčky ŽSK. Putovný pohár 

získa škola do vlastníctva po dobu jedného roka (do ďalšieho krajského kola súťaže). Škola je 

povinná putovný pohár priniesť na krajské kolo ďalšieho ročníka súťaže.  

Do trvalého vlastníctva získa putovný pohár škola, ktorá vyhrá krajské kolo súťaže trikrát za 

sebou.  

 

 

2.2 Počet kôl krajskej Župnej kalokagatie 
 

1. postupové kolo:    

 

1. preteky: zúčastňujú sa ho družstvá žiakov stredných škôl podľa rozpisu v propozíciách, 

pričom pretekov sa zúčastňuje min. 15 – max 25. družstiev, z toho prvé tri družstvá postupujú 

do finálového kola. 

2. preteky: zúčastňujú sa ho družstvá žiakov stredných škôl podľa rozpisu v propozíciách, 

pričom pretekov sa zúčastňuje min. 15 – max 25. družstiev, z toho prvé tri družstvá postupujú 

do finálového kola. 
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Do finálového kola postupuje aj ďalších osem družstiev s najlepším časom. Družstvá nie 

sú rozdelené do kategórií, vyhodnocujú sa spolu. 

 

 

2. finálové kolo:  
zúčastňuje sa ho 14 postupujúcich družstiev z 1. postupového kola. 

 

2.3 Charakteristika družstiev: 

Päťčlenné družstvá si škola tvorí podľa nasledovného kľúča: 

 súťaže sa môžu zúčastniť iba žiaci školy, nie žiaci ktorí už ukončili štúdium na škole, 

 

 päťčlenné zmiešané družstvá (traja chlapci a najmenej dve dievčatá) – žiaci stredných 

škôl, 

 

 päťčlenné chlapčenské družstvá – iba žiaci stredných škôl s 95% a viac chlapčenským 

kolektívom, chlapčenským družstvám sa k výslednému bežeckému času pridávajú  

2 min.  
 

 päťčlenné dievčenské družstvá -  iba žiaci stredných škôl s 95% a viac dievčenským 

kolektívom. 

 

Za stredné školy s prevažne chlapčenským kolektívom sa rozumie škola, ktorá má % podiel 

chlapcov z celkového počtu žiakov od 95-100 %. 

 

Za stredné školy s prevažne dievčenským kolektívom sa rozumie škola, ktorá má % podiel 

dievčat z celkového počtu žiakov od 95-100 %. 

 

3. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže  

 

Súťaž zabezpečí odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci 

Spojenou školou Rosinská cesta 4, Žilina ako usporiadateľskou školou. 

4. Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov 

 

4.1 Riaditeľa pretekov i rozhodcovský zbor menuje usporiadateľ.  

Rozhodcovský zbor tvoria:  

● hlavný rozhodca súťaže,  

● časomerači,  

● traťoví komisári,  

● rozhodcovia na stanovištiach.  

 

Stanovištia zastrešujú pedagógovia a žiaci zo Spojenej školy, Rosinská cesta v Žiline 

a preventisti policajného zboru KRPZ. Na trati sú dislokovaní traťoví komisári, ktorí kontrolujú 

dodržiavanie trasy pretekov.  

 

4.2 Na trati je 7 rovnomerne rozmiestnených kontrolných stanovíšť:  

 

1. streľba zo vzduchovky  
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2. prehup lanom  

3. hod granátom na cieľ, každý súťažiaci má 2 hody na cieľ 4x2 m na vzdialenosť 15 m  

4. topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu  

5. PIO, improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, evakuačná batožina  

6. stanovište s teoretickými otázkami 

7. zdravotná príprava- prvá pomoc 
 

4.3 Súťažné otázky pre 1. postupové a 2. finálové kolo krajskej Župnej kalokagatie vyberie 

usporiadateľ v spolupráci s odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. 

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

nezodpovedanú alebo nesprávne zodpovedanú otázku sa družstvu prirátajú trestné sekundy. 

V prípade odmietnutia súťažiaceho zúčastniť sa niektorej z disciplín môže byť súťažné 

družstvo diskvalifikované.  

 

4.4 Organizačný poriadok, prihlášky, súpiska,  propozície, otázky súťaže ako i ostatné dôležité 

informácie na 15. ročník krajského kola Župnej kalokagatie budú zverejnené na 

https://www.mojastredna.sk/ . 
 

5. Organizátor súťaže  

 

Hlavným organizátorom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

 

Kontaktná osoba: 

Ing. Martina Gajdárová 

odbor školstva a športu 

Žilinský samosprávny kraj 

Komenského 48 

011 09 Žilina 

tel. č. 041/50 32 239 

martina.gajdarova@zilinskazupa.sk 

 

6. Podmienky účasti žiakov a postupový kľúč  

 

6.1 Vypísanie a zaslanie elektronickej prihlášky, ktorá bude zaslaná v podobe linku v termíne, 

ktorý je uvedený v elektronickej pozvánke a odovzdanie súpisky v stanovenom termíne do 

01.06.2022.  

 

6.2 Oprávnení účastníci – žiaci  zo stredných škôl v Žilinskom kraji.  

V prípade mimoriadnych opatrení, si organizátor vyhradzuje právo zmeniť organizáciu 

súťaže, prípadne ju zrušiť. Prípadné zmeny organizácie súťaže budú oznámené 

prihláseným družstvám. 

7. Bezpečnosť a ochrana účastníkov  

 

7.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu všetkých aktivít je 

zabezpečovaná podľa § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

https://www.mojastredna.sk/
mailto:martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnymi 

normami BOZ pri práci, výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce.  

 

7.2 Škola pre účel organizovania Župnej kalokagatie v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná zabezpečiť 

súhlas zákonných zástupcov so spracovaním osobných údajov súťažiaceho (meno, priezvisko, 

dátum narodenia, trieda, škola) a súhlas zákonných zástupcov so zverejnením fotografií, 

videozáznamov na webových stránkach Žilinského samosprávneho kraja ako i na sociálnych 

sieťach, prípade v publikáciách (napr. buletín, zborník) vydanými ŽSK.  

 

7.3 Škola je povinná zabezpečiť, že súťaže Župná kalokagatia sa zúčastnia iba súťažiaci, ktorí 

sú zdravotne spôsobilí absolvovať súťaž a zároveň preberá zodpovednosť za zdravotný 

stav súťažiacich počas realizácie súťaže. 

Škola pri výbere účastníkov na súťaž musí dodržať všetky platné protiepidemiologické 

podmienky a usmernenia vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.  

 

7.4 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené si priniesť na súťaž vlastné vzduchovky.  

8. Odborná príprava žiakov  

 

Žiaci sa na účasť v súťaži odborne pripravujú na hodinách telesnej a športovej výchovy,  

v športových krúžkoch a v školských zariadeniach.  

9. Financovanie súťaže a rozpočet súťaže  

 

Súťaž je finančne podporená zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja a to strava, 

občerstvenie na súťaži a ceny na súťaž. Zúčastnené družstvo si hradí cestovné na a zo súťaže. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ľuboš Berešík, v. r.  

riaditeľ odboru školstva a športu ŽSK   

na základe poverenia  
 


