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  I. Úvod 

Pripravenosť školskej mládeže v oblasti pohybových a športových aktivít je 

v súčasnosti veľmi nízka. Kvalitu telesnej prípravy na školách I. a II. cyklu označujú 

analýzy súčasného stavu za nevyhovujúcu a mnohé analýzy otvorene za alarmujúcu. 

Všeobecná fyzická pripravenosť detí mladšieho školského veku (8 – 12 rokov) 

neustále klesá a ukazuje sa ako nanajvýš potrebné zaoberať sa odborným vedením 

športovej prípravy už v tomto veku. Keďže súťaživosť je pre deti prirodzená, práve 

táto by mala byť motívom pre aktívne športovanie. 

 V tejto súvislosti je treba zobrať do úvahy aj zvyšovanie možností voľno 

časových aktivít mládeže. Protidrogové programy a programy pre zabránenie trestnej 

činnosti mládeže, či resocializačné programy pre deti a mládež musia začínať práve 

pri športových aktivitách, ktoré sú mladým ľuďom blízke a prirodzené. Vytvorenie 

prostredia, kde si mladý človek môže vyskúšať svoje sily v kolektíve vekovo 

a mentálne homogénnom by malo byť základnou požiadavkou v práci s mládežou 

v rámci hore uvedených programov. 

 Takýto stav konštatovalo MŠ SR vo svojom stanovisku zameranom na šport 

a telesnú prípravu mládeže. 
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II. Cieľ a úlohy projektu 

 Riešením súčasného stavu sa zaoberáme už dlhšie obdobie. Snaha po 

výraznejšom skvalitnení práce s deťmi začína prinášať čiastkové výsledky v podobe 

pomalého zvyšovania úrovne telesnej a športovej pripravenosti mládeže v basketbale. 

Jednou z hlavných vytýčených úloh v procese skvalitnenia mládežníckeho športu na 

Slovensku je prinavrátenie športových súťaží do škôl. 

Cieľom projektu je zapojenie čo najväčšieho počtu dievčat do školských súťaží 

v basketbale cestou školských družstiev. Z tohto cieľa vyplývajú nasledovné úlohy: 

- podporiť vznik školských družstiev na základných školách  

- zapojiť do pedagogickej a trénerskej práce s mládežou pedagogických 

pracovníkov na školách, ako aj externých trénerov basketbalu 

- umožniť tréningový proces družstvám minimálne 2 x za týždeň 

- odbornou a metodickou pomocou podporiť prácu s družstvami na školách 

- materiálnou pomocou družstvám podporiť kvalitu prípravy a súťaži 

- organizovať súťaže dlhodobo, počas celého školského roku 

- zabezpečiť skupinu potenciálnych sponzorov, zabezpečiť sponzorov 

finálového turnaja Piešťanskej basketbalovej ligy 

- založiť tradíciu Piešťanskej basketbalovej ligy a tým umožniť partnerom 

a sponzorom trvalú prezentáciu v regióne Piešťan 
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III. Podmienky 

 Na splnenie cieľa a úloh tohto projektu je potrebné naplnenie viacerých 

podmienok spojených s jeho realizáciou: 

- v spolupráci s Basketbalovým klubom mládeže Piešťany a ústretovosťou 

riaditeľov škôl s dostatočnou podporou a materiálnym i personálnym 

zázemím založiť školské basketbalové družstvá na všetkých základných 

školách v Piešťanoch 

- do činnosti v týchto školách zapojiť pedagogických pracovníkov na školách, 

ako aj externých spolupracovníkov. Orientovať sa na odborníkov 

s telovýchovným vzdelaním, ale aj na dobrovoľných funkcionárov z radov 

pedagógov, rodičov a aj bývalých hráčov. 

- v spolupráci s vedením školy pripraviť podmienky na tréningový proces, 

fungovanie školského družstva i formy propagácie basketbalu na samotnej 

škole. Odbornou  a metodickou pomocou pomáhať a skvalitňovať prácu 

s družstvami na škole. Materiálnou pomocou školám podporiť kvalitu 

prípravy na súťaže. 

- školské súťaže musia prebiehať na širokom základe so zapojením 

všetkých záujemcov o súťaženie v basketbale. Systém musí vychádzať 

z princípu minimalizácie nákladov. Bude nevyhnutné hľadať sponzorov na 

pokrytie časti nákladov družstiev. Rovnako aj finálový turnaj zabezpečiť zo 

sponzorských finančných či materiálnych prostriedkov tak, aby bol 

dôstojným a atraktívnym vyvrcholením celoročného súťaženia v školskej 

lige. 
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IV. Propozície 

 

1) Družstvá nastupujú v rozdielnych dresoch. Predložia súpisku potvrdenú 

riaditeľom príslušnej školy. Minimálny počet hráčok a hráčov v zápise je 10 

a všetci by mali v zápase nastúpiť. Na ihrisku musia byť vždy minimálne 3 

dievčatá v každom družstve. 

2) Hrá sa podľa pravidiel FIBA 4 x 8 minút hrubý čas s loptami veľkosti č. 6. Pred 

každým zápasom musí mať družstvo k dispozícii 2 lopty na rozcvičenie ako aj 

čas na prípravu 10 minút pred stretnutím. 

3) V zápase sa musí rozhodnúť. Ak zápas skončí nerozhodne potom sa 

predlžuje 2 minúty. Hrá sa až do rozhodnutia. 

4) Organizátor súťaže po jednotlivých zápasoch priebežne dopĺňa aktuálnu 

tabuľku poradia družstiev. Pri rovnosti bodov rozhodujú vzájomné zápasy, 

rozdiel skóre.  

5) Vzájomné stretnutia sa vždy odohrajú podľa určeného vylosovania súťaže 

s presným termínom a časom stretnutia v pondelok o 15.00 v telocvični 

Gymnázia P. de Coubertina.  

6) Súpisky jednotlivých škôl sa môžu v priebehu súťaže meniť, ale musí byť 

dodržaný postup: potvrdenie školy, menoslov s minimálnym počtom, ročník 

narodenia 2006 a mladší u dievčat, ročník narodenia 2006 a mladší u 

chlapcov.  

7) Zodpovednosť za členov školského družstva nesie príslušná škola a jej 

pedagógovia. 

8) Zodpovednosť za organizáciu a koordináciu projektu nesie Basketbalový klub 

mládeže Piešťany. 
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V. Rozlosovnie  

 

V súťaži je 6 družstiev, odohrá sa každý s každým jeden zápasy (spolu je to 

15 zápasov), následne bude finálový deň, v ktorom sa stretnú o celkové 5. 

miesto družstvá umiestnené po dlhodobej časti na 5. a 6. mieste, o celkové 

tretie miesto družstvá umiestnené po dlhodobej časti na 3. a 4. mieste, vo 

finále sa stretnú o Putovný pohár primátora mesta Piešťany družstvá 

umiestnené po dlhodobej časti na 1. a 2. mieste.  

 

Rozlosovanie: 

 

29.10.2018 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Mojmírova  

12.11.2018 ZŠ Holubyho – ZŠ Brezová  

19.11.2018 ZŠ Moravany – Gymnázium P.d.Coubertina 

26.11.2018 ZŠ Holubyho – ZŠ Mojmírova 

3.12.2018 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Brezová  

10.12.2018 ZŠ Holubyho – Gymnázium P.d.Coubertina  

17.12.2018 ZŠ Moravany – ZŠ Mojmírova  

14.1.2019 Gymnázium P.d.Coubertina – ZŠ Brezová  

21.1.2019 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Moravany  

28.1.2019 ZŠ Brezová – ZŠ Mojmírova  

4.2.2019 ZŠ M.R.Štefánika – Gymnázium P.d.Coubertina  

11.2.2019 ZŠ Holubyho – ZŠ Moravany  

18.2.2019 Gymnázium P.d.Coubertina – ZŠ Mojmírova  

11.3.2019 ZŠ Moravany – ZŠ Brezová  

18.3.2019 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Holubyho  

25.3.2019, 1.4.2019, 8.4.2019 Náhradné termíny 

15.4.2019 Finálový deň 
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VI. Rozpočet 

 

Tréneri družstiev                              6 x 20,- €  120,- € 

Technické zabezpečenie: 

zapisovateľ + časomerač                 18 zápasov x 10,- € x 2 360,- € 

Rozhodcovia                                    18 zápasov x 10,- € x 2 360,- € 

Basketbalové lopty pre družstvá      6 škôl x 20,- € x 5 lôpt 600,- € 

Poháre a ceny 240,- € 

Telocvičňa Gymnázia P. d. Coubertina (18 x 2 hod. x 20,- €) 720,- € 

Občerstvenie - minerálky 100,- € 

Propagácia (A.B. Piešťany, Piešťanský týždeň, www.abpiestany.sk) 140,- € 

Spracovávanie výsledkov, organizácia súťaže 60,- € 

Telefón, metodická činnosť zo strany BKM Piešťany 300,- € 

 

 

                                                                                 

Spolu: 3000,- € 

 

 

VII. Zdroje finančného zabezpečenia 

  

Na financovaní projektu by sa mali podieľať: 

 

BKM Piešťany - organizačné zabezpečenie súťaže 

   - pokrytie časti nákladov na organizáciu súťaže 

   - metodická činnosť trénerov BKM Piešťany 

TTSK  - finančný príspevok 

ZLND, o.z.  - finančný príspevok, materiálna pomoc 

SBA  - finančný príspevok, „zvyšovanie členskej základne“ 

Mesto Piešťany - finančný príspevok, „šport pre všetkých“   
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VIII. Súhlasné stanovisko BKM Piešťany – hlavného organizátora súťaže: 

 

BKM Piešťany súhlasí s projektom pre sezónu 2018/19 a zabezpečí jeho riadne 

dokončenie.  

 

 

 

 

BKM Piešťany    podpis pečiatka 

 

 

IX. Záver 

 Projekt si kladie za cieľ organizovanie súťaže pre školské družstvá na 

základných školách v Piešťanoch. Všetky zainteresované subjekty majú záujem 

o podporu zmysluplných voľno časových aktivít mládeže. Tento projekt 

predstavuje zapojenie detí na širokom základe, má všetky reálne predpoklady stať 

sa významným faktorom podpory zdravého životného štýlu mladej generácie 

v meste Piešťany. Nezanedbateľný je aj efekt získavania mladých ľudí pre 

športovú činnosť, konkrétne basketbal, ako aj perspektíva zapojiť talentované 

dievčatá do klubovej činnosti v rámci BKM Piešťany. 

 

 

 

 

    Ing. Miloš Drgoň 

    tréner - predseda BKM Piešťany 

 

 

 

 


