
 

ŠPORTOVÝ DEŇ NADÁCIE
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 2019

17. 10. 2019
Mestská športová hala Klokočina, Nitra 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

Chceme, aby každé dieťa,
ktoré má záujem,
malo vytvorené
podmienky pre rozvoj 
svojho talentu.“

„

ŠPORTOVÝ DEŇ NADÁCIE
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 2019
Organizátori: O2 Športová akadémia Mateja Tótha 
   Nadácia Slovenskej sporiteľne
Termín:   17. 10. 2019 o 14.00 h
Miesto:   Mestská športová hala Klokočina Nitra, Dolnočermánska 105

Program:  
13.00 h:  začiatok registrácie súťažiacich,
14.00 h: otvorenie podujatia, príhovor Mateja Tótha,
14.15 h:  súťaž Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne 2019,
16.15 h:  koncert skupiny AYA,
17.00 h:  vyhlásenie výsledkov súťaže.



SPRIEVODNÝ PROGRAM
Pozývame účastníkov Športového dňa do jednotlivých stánkov partnerov 
O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Stánok O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Odborníci z akadémie Vám podajú informácie o projekte olym-
pijského víťaza Mateja Tótha. Tréneri, fyzioterapeut a psycholo-
gička akadémie sú pripravení na odborné konzultácie, ktorých 
súčasťou bude téma správneho športovania detí predškolského 
a mladšieho školského veku. 

Stánok zdravotnej poisťovne Dôvera

Odborníci na zdravie Vám na požiadanie zmerajú krvný tlak, vy-
šetria zrak alebo znamienka. Súčasťou budú aj konzultácie s le-
károm.

Stánok Levmilk
Pre každého športujúceho hladoša sa v tomto stánku nájde nie-
čo zdravé a chutné pod zub.

Stánok Slovenskej volejbalovej federácie
Úspešný organizátor tohtoročných Majstrovstiev Európy, Sloven-
ská volejbalová asociácia, vo svojom stánku podá deťom a rodi-
čom množstvo informácii o volejbale osobne, ale aj prostredníc-
tvom prezentačných materiálov.  

Maľovanie na tvár
Šikovní animátori deťom namaľujú na tvár motív podľa ich žela-
nia a vyrobia zvieratko z balónika.

Hrad na skákanie
K dispozícii bude hrad na skákanie pre všetky súťažiace deti, ale 
aj tie, ktoré sa prišli na športový deň zabaviť. 

Občerstvenie
Zabezpečené bude malé občerstvenie a v stánku Budiš čaká voda 
pre každého smädného návštevníka.



ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže je O2 Športová akadémia Mateja Tótha. 

Súťaž je dvojkolová
odohrá sa počas štyroch podujatí.
 
Prvé kolo je organizované pre východ Slovenska (Prešovský a Košický kraj), stred Slovenska 
(Žilinský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj) a západ Slovenska (Bratislavský, Trnavský a Nit-
riansky kraj). 

Druhé kolo bude fi nálové. Uskutoční sa v decembri 2019 v Bratislave.

Do druhého fi nálového kola postúpia prvé tri školy z východu, stredu a západu Slovenska. 

Víťazným školám budú uhradené všetky náklady na dopravu do hlavného mesta. Vo fi ná-
le budú školy bojovať o absolútneho víťaza Slovenska, ktorý získa pre svoju školu Grant 
O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Košický a Prešovský kraj
Žilinský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj
Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj
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PROPOZÍCIE 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho  
kraja, ktoré do 10. 10. 2019 odošlú vyplnenú prihlášku na e-mail bambura@akademiamate-
jatotha.sk alebo poštou na adresu Športová akadémia Mateja Tótha, o. z., Trnavská cesta 37, 
831 04 Bratislava. 

Podmienkou je vytvoriť 8 členný tím – 4 chlapci, 4 dievčatá, zo žiakov prvého stupňa (jedno 
dievča a jeden chlapec z každého ročníka). Škola môže nominovať iba jeden súťažný tím. Vek 
žiakov v každom ročníku je ohraničený rokom narodenia uvedenom v prihláške.

Prekážková dráha, bude tvorená z rôznych úsekov 
– slalomové obchádzanie kužeľov, preskoky nízkych prekážok, frekvenčný beh, podliezanie 
vysokej prekážky, bežecký úsek s maximálnou intenzitou, beh po vyvýšenej rovine, prenášanie 
predmetu (tenisová loptička) z miesta na miesto, šikmá plocha.

Popis dráhy:

 slalom 8 m,  obchádzanie kužela,
 preskoky cez prekážky 8 m,  frekvenčný beh 6 m,
 prenášanie loptičky 2 m,  šikmá rovina 1,5 m,
 podliezanie prekážok 3-4 m,  bežecký úsek 12 m,
 vyvýšená rovina 2 m, výška 30 cm,  odovzdávkové územie 5 m. 

Celková dĺžka trate maximálne 70 m.  

Priebeh súťaže 
Každý prihlásený tím absolvuje prekážkovú dráhu štafetovým spôsobom. Členovia tímu jed-
notlivo pobežia jedno kolo prekážkovej dráhy (doba zaťaženia do 30 sekúnd). Po dobehnutí 
celej dráhy, odovzdá začínajú člen štafetový krúžok ďalšiemu členovi tímu. Súťaž končí dobeh-
nutím posledného člena tímu do cieľa.

štart



O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
Trnavská 37
831 04 Bratislava
info@akademiamatejatotha.sk
www.akademiamatejatotha.sk


