
 

ŠPORTOVÝ DEŇ NADÁCIE
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 2019

24. 6. 2019, ARÉNA POPRAD



 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

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

„

ŠPORTOVÝ DEŇ NADÁCIE
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 2019
Organizátor:   O2 Športová akadémia Mateja Tótha a Slovenská sporiteľňa
Termín:   24. 6. 2019 o 14.00 h
Miesto:   Aréna Poprad,  Uherova 4680/2, Poprad

Program:  
13.00 h:  začiatok registrácie súťažiacich,
14.00 h: otvorenie podujatia, príhovor Mateja Tótha a primátora mesta Poprad,
14.15 h:  súťaž Športový deň Slovenskej sporiteľne 2019,
16.15 h:  Dara Rolins – koncert,
17.00 h:  vyhlásenie víťazov súťaže.



SPRIEVODNÝ PROGRAM
 Stánok O2 Športovej akadémia Mateja Tótha

Dozviete sa v ňom informácie o projekte olympijského víťaza Mateja 
Tótha. V stánku bude priestor na odborné konzultácie s trénermi, 
fyzioterapeutom. ale aj psychologičkou.

 Stánok zdravotnej poisťovne Dôvera

Môžete si nechať odmerať krvný tlak, vyšetriť zrak alebo znamienka. 
Okrem toho bude priestor na konzultácie s lekármi. 

 Stánok Colgate

Ako sa správne starať o zuby ukáže deťom, aj dospelým zubár. Pre 
každého návštevníka s malým darčekom. 

 Stánok Slovenskej volejbalovej federácie
Prezentácia Slovenskej volejbalovej federácie, kde deti a rodičia zís-
kajú množstvo informácií o volejbale aj prostredníctvom prezentač-
ných materiálov. 

Skákacie hrady
K dispozícii budú dva skákacie hrady, ktoré môžu využiť súťažiaci a hostia. Väčší hrad je k dis-
pozícií pred Arénou Poprad a menší, pre malé deti, v interiéri. 

Maľovanie na tvár
V stánku deťom pomaľujú tvár šikovní animátori podľa priania detí, k tomu im vyrobia z baló-
nika aj zvieratko.

Občerstvenie
K dispozícii budú dva stánky s občerstvením a pitným režimom. Jeden bude vyhradený pre sú-
ťažiacich, druhý pre návštevníkov Športového dňa Nadácie Slovenskej sporiteľne 2019.



ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže je O2 Športová akadémia Mateja Tótha. 

Súťaž je dvojkolová,
ktorá sa odohrá v štyroch podujatiach. 
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 novembri 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 nále 
budú školy bojovať o absolútneho víťaza Slovenska, ktorý získa grant O2 Športovej akadémie 
Mateja Tótha pre svoju školu. 

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 Košického a Prešovského kraja, ktoré do 
17. 6. 2019 odošlú vyplnenú prihlášku na info@akademiamatejatotha.sk alebo poštou na ad-
resu 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,  obchdzanie 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 jeden člen štafetový krúžok ďalšiemu členovi tímu. Súťaž končí dobehnu-
tím posledného člena tímu do cieľa.

štart



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


