
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – 
Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií 
a Rada ZO OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach 

Vás pozývajú na

P O Z V Á N K A

OZ
ŠK YO DEL VS  TVA A

ODBOROVÝ ZVÄZ
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

B O W L I N G
O POHÁR PREDSEDU ZDRUŽENIA VYSOKÝCH ŠKÔL

A PRIAMO RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ
1. ročník

Termín: 30. október (piatok) 2020
Miesto konania: Galéria bowling, OC Galéria, Toryská ul. č. 5, 040 01 Košice

Účastníci súťaže: Členovia ZO vysokých škôl a priamo riadených organizácií

Prihlášky: do 9. októbra (piatok) 2020

Adresa: Rada ZO OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Mail: klaudia.sandorova@tuke.sk

UPOZORNENIE: pri zaslaní prihlášky mailom je nutné priniesť originál potvrdenej

prihlášky na prezentáciu
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Organizačné pokyny
1.  Záväzné prihlášky posielajte mailom na adresu koordinátorky súťaže 

     do 9. októbra 2020. Maximálny počet zúčastnených družs�ev je 12, registrácia     

�mu bude na základe dátumu poslania prihlášky, spätne potvrdená koordinátorkou.

2.  Štartovné (v cene prenájom dráh, vyhodnotenie súťaže a večera): 10 € / 1    

účastník.

3. Doprava: vlastná, zabezpečuje a hradí vysielajúca organizácia.

4. Prenájom dráh: zabezpečuje organizátor.

5. Pitný režim a občerstvenie počas súťaže na vlastné náklady.

6. Ubytovanie s raňajkami: 30.-31.10.2020 (1 noc) bude zabezpečené pre účastníkov 

iba na základe záväznej prihlášky a platby 15,50 € / 1 účastník. 

7. Časový harmonogram súťaže:

Prezentácia: 12:00 - 13:15 v mieste konania

Otvorenie: 13:15 - 13:30

Súťaž: 13:30 - 16:00

8. Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 

18:00 hod. (Učebno-výcvikové zariadenie TU v Košiciach, Herľany)

9. Ocenenia:

Prvé tri družstvá a prví traja v kategórii (muž, žena) dostanú medaily a diplomy.

Víťazné družstvo získa „POHÁR PREDSEDU ZRUŽENIA VŠaPRO na SLOVENSKU“

10. Organizátor nezodpovedá za veci ponechané v priestore športoviska a ani za 

vzniknuté škody na majetku a zdraví účastníkov súťaže.

Zabezpečenie súťaže
Predseda organizačného výboru:  
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Podpredseda organizačného výboru:
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., 
blazej.pandula@tuke.sk, tel. 055/602 2951, 0905 769 615
Riaditeľka súťaže:
doc. Ing. Jana Bidulská, PhD., 
jana.bidulska@tuke.sk, tel.: 055/602 4259, 0911 770 314
Rozhodca súťaže: 
prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.
Koordinátorka súťaže:
Ing. Klaudia Šándorová, PhD., 
klaudia.sandorova@tuke.sk, tel. 055/602 2007, 0917 346 147
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   Pravidlá súťaže

1. Športovo-technická komisia v zložení Jana Bidulská - predseda, Blažej Pandula, 

    Klaudia Šándorová bude riadiť celý priebeh súťaže a vyhodnotenie.

2. Družstvo tvoria členovia ZO vysokých škôl a priamo riadených organizácií, 

    ktorí sa prihlásia a štartujú na základe súpisky, potvrdenej predsedom odborovej organizácie.

3. Počet hráčov v jednom družstvo je 6, na súpiske môže byť max. 10 hráčov. 

     Hráči štartujú na vlastné riziko. 

     Organizátor nezodpovedá za zranenia a zdravotný stav žiadneho pretekára.

4. Hrá sa podľa platných pravidiel Slovenského bowlingového zväzu. 

     Systém súťaže bude spresnený podľa počtu prihlásených družs�ev. 

     Losovanie dráh bude pred otvorením súťaže za účas� kapitánov družs�ev.

5. Protesty sa podávajú s vkladom 50 € ihneď po vzniknutej udalos� a to písomne do rúk rozhodcovi, 

     o ich oprávnenos� rozhodne odvolávacia komisia v zložení: 

     rozhodca, riaditeľka a koordinátorka súťaže.

6. Každý hráč musí mať bowlingovú obuv (zapožičanie bowlingovej obuvi je možné priamo 

     v Galérii bowling a je bezplatné). 

     Používanie vlastnej bowlingovej výstroje zodpovedajúcej pravidlám bowlingu je povolené.

Športu ZDAR!

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
predseda organizačného výboru

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.,
riaditeľka súťaže



PRIHLÁŠKA - SÚPISKA
BOWLING O POHÁR PREDSEDU ZDRUŽENIA VŠaPRO

1. ročník

bude zaevidovaná po uhradení vložného: štartovné 10 € / 1 účastník + ubytovanie s 

raňajkami 15,50 € / 1 účastník na účet rady číslo: IBAN: SK40 7500 0000 0040 1683 4219

Pri úhrade vložného uveďte názov organizácie.

Prihlášku s dokladom o úhrade zašlite najneskôr do 9. októbra 2020 (piatok) na adresu:

Rada ZO OZPŠaV na Technickej univerzite v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 

alebo mailom na: klaudia.sandorova@tuke.sk

Názov a sídlo VŠ, resp. PRO: ..............................................................................................

Kontaktná osoba: ..............................................................................................................

Mail: ..............................................................telefón:........................................................

p. č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

meno a priezvisko hráča
ubytovanie

uviesť áno alebo nie

Svojim podpisom potvrdzujem, že hráči uvedení na súpiske, sú členovia ZO VŠ, resp. PRO.

Dátum a miesto:.........................................

.................................................................................
Meno a priezvisko, podpis a pečiatka predsedu ZO
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