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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 zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) – stredné školy,
päťčlenné chlapčenské družstvá – stredné školy, päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej
dve dievčatá) – žiaci II. stupňa základných škôl a je orientačným behom v teréne na 3 km.
Na trati je 6 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení
za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, histórie
a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany. Jedno
zo stanovíšť je v komunikačnom jazyku – angličtina.
Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblastí
zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky
v prepojení s fyzickou zdatnosťou a Európskej únie.
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. Bola to snaha zosúladiť krásu a dobro tak,
aby sa ľudia približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Kalokagatia bola a je chápaná
ako ideál starogréckej výchovy - súlad vonkajšieho a vnútorného, súlad tela a ducha.
Súťaž riadi organizačný výbor, ktorý sa skladá z:
Predseda organizačného výboru:
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., riaditeľ Úradu ŽSK
Členovia:
Ing. Dana Mažgútová, PhD., riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK
Mgr. Eva Rovňanová, odborná referentka – metodička pre šport odboru školstva a športu
ŽSK
Mgr. Mária Wienerová, riaditeľka Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina
Mgr. Renáta Pavčová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Zubrohlava

2. Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií
2.1

Štruktúra súťaže:

Školské kolo – realizované v mesiaci máj v spolupráci so strednými školami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a základnými školami
v územnej pôsobnosti Žilinského kraja
Regionálne kolo – realizované v mesiaci jún v spolupráci so strednými školami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Základnou školou
s materskou školou v Zubrohlave. Regionálneho kola sa zúčastní víťazné družstvo
z každej prihlásenej školy.

Spoluorganizátori regionálneho kola v Žilinskom samosprávnom kraji:
Stredné školy:
Horné Považie:
Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
Kysuce:
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca
Turiec:
SOŠ dopravná, Martin - Priekopa
Orava:
Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín
Liptov:
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Základné školy:
Základná škola s materskou školou, Zubrohlava
Krajské kolo – realizované v mesiaci september v spolupráci so Spojenou školou, Rosinská
cesta 4, Žilina a Základnou školou s materskou školou, Zubrohlava. Do krajského kola
postúpia prvé dve družstvá stredných škôl v kategórii zmiešané päťčlenné družstvá
z každého regionálneho kola (10 družstiev stredných škôl), víťazné družstvá stredných
škôl v kategórii päťčlenné chlapčenské družstvá z každého regionálneho kola
(5 družstiev) a 13 družstiev základných škôl z mikroregiónov Žilinského kraja.
Víťazi krajského kola v jednotlivých kategóriách získajú putovný pohár predsedu 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.
Celoslovenské kolo (s medzinárodnou účasťou) – realizované v mesiaci september október v spolupráci so Spojenou školou, Rosinská cesta 4, Žilina. Celoslovenského kola
(s medzinárodnou účasťou) sa zúčastnia víťazné družstvá stredných škôl z krajských kôl
jednotlivých samosprávnych krajov. Na celoslovenské kolo (s medzinárodnou účasťou)
budú pozvaní zahraniční partneri Žilinského samosprávneho kraja. Víťaz krajského kola
z kategórie základné školy bude pozvaný na celoslovenské kolo (s medzinárodnou
účasťou) ako pozorovateľ.
2.2

Počet kôl: štyri

2.3

Charakteristika kategórií:

2.3.1 päťčlenné zmiešané družstvá (traja chlapci a dve dievčatá) – žiaci stredných škôl
2.3.2 päťčlenné zmiešané družstvá (traja chlapci a dve dievčatá) – žiaci základných škôl
2.3.3 päťčlenné chlapčenské družstvá – iba žiaci stredných škôl s prevažne
chlapčenským kolektívom

3. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže
3.1 Odborné a organizačné zabezpečenie školského a regionálneho kola súťaže vypracuje
škola v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom na základe vlastných podmienok
a záujmu žiakov.
3.2 Krajské a celoslovenské kolo zabezpečí Žilinský samosprávny kraj v spolupráci
s usporiadateľskou školou a partnermi súťaže.
4. Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami
4.1 Riaditeľa pretekov i rozhodcovský zbor menuje usporiadateľ. Rozhodcovský zbor
tvoria: hlavný rozhodca súťaže, časomerači, traťoví komisári a rozhodcovia
na stanovištiach. Na kontrolné stanovištia odporúčame rozhodcov s odbornou
kvalifikáciou (pracovníci SČK, inštruktori autoškôl, pedagógovia s príslušnou kvalifikáciou
a pod.). Na trati sú dislokovaní traťoví komisári, ktorí kontrolujú dodržanie trasy preteku
vyznačenej fáborkami (farebné krepové papieriky).
4.2. Na trati je 6 kontrolných stanovíšť dislokovaných vo vzdialenosti 500 m:
1. streľba zo vzduchovky (2 rany na dvoch najväčších panákov)
otázky: Protipožiarna ochrana
Civilná ochrana
2. topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu
otázky: BOZP
Prevencia drogových závislostí
3. zdravotná príprava – praktické ukážky
otázky: História a geografia
Ekonomika
4. prechod po lane
otázky: Šport
Štát a právo, Európska únia
5. hod granátom na cieľ, každý 2 hody na terč 4x4 m na vzdialenosť 15 m.
otázky: Trestnoprávna zodpovednosť
Doprava
Kvíz – test v anglickom jazyku
6. PIO
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO
Evakuačná batožina
7. nebodovaná disciplína: praktická skúška resuscitácie

8. ANJ – komunikačný jazyk na jednom zo stanovíšť
Konečné poradie súťaže určí cieľový čas, za ktorý súťažné družstvo trať absolvuje,
a prirátané trestné sekundy.
4.3 Súťažné otázky pre školské, regionálne a krajské kolo vyberie usporiadateľ
v spolupráci s odborom školstva a športu samosprávneho kraja. Súťažné otázky
na celoslovenské kolo (s medzinárodnou účasťou) vyberie organizátor (odbor školstva
a športu Žilinského samosprávneho kraja). Otázky budú zložené z otázok regiónov
všetkých zúčastnených družstiev a z otázok daných okruhov týkajúcich sa Európskej únie.
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.
5. Organizátor súťaže
5.1 Hlavným organizátorom je Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Rovňanová
odborná referentka – metodička pre šport
odbor školstva a športu
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
tel. č. 041/50 32 239
eva.rovnanova@zilinskazupa.sk
6. Podmienky účasti žiakov a postupový kľúč
6.1 Záväzné prihlášky zaslať na adresu usporiadateľa do určeného termínu,
ktorý je uvedený v propozíciách.
6.2 Oprávnení účastníci – žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov a žiaci základných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského kraja.
6.3 Celoslovenské kolo (s medzinárodnou účasťou) – víťazné družstvá stredných škôl
z jednotlivých samosprávnych krajov + pozvaní zahraniční partneri.
6.4 Účasť vo vyššom kole súťaže je podmienená postupom (umiestnením na prvom
alebo druhom mieste) z nižšieho kola.

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) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s právnymi normami
BOZ pri práci, výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce.

8. Odborná príprava žiakov
8.1 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
9.1 Školské kolá sú finančne zabezpečované z prostriedkov školy.
9.2 Regionálne kolo zabezpečí usporiadateľská škola.
9.3 Krajské a celoslovenské kolo súťaže je finančne zabezpečované Žilinským
samosprávnym krajom – ubytovanie a stravu jednotlivých družstiev hradí ŽSK,
občerstvenie na súťaži a ceny na súťaž zabezpečí ŽSK, zúčastnené družstvo si hradí
cestovné na a zo súťaže.

