
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 
 V NITRE 

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, č. tel.  037/6415513 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

V Nitre 20.07.2021 

 
 

P O Z V Á N K A 
 
 

                      na FUTBALOVÝ  TURNAJ TROCH UNIVERZÍT 
                  O PUTOVNÝ POHÁR  

                 organizovaný pod záštitou 
 
 

doc. Ing. Klaudie HALÁSZOVEJ, PhD. – rektorky SPU v Nitre 
 

 
Organizačné zabezpečenie turnaja: 
 
Termín:         9. september 2021 

 
Miesto konania:  Futbalové ihrisko v obci Janíkovce 

                           https://goo.gl/maps/wW7jGKQKdWNwXbDx7 
             Dlhá 487, 949 07 Nitra-Janíkovce 
                                                 súradnice: 48.2834521922293, 18.133974554086144 

   
Účastníci turnaja: družstvá zamestnancov univerzít: 

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
    v Košiciach, 
 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

 
ORGANIZÁTORI TURNAJA: 

SPU v Nitre 
UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 
Viera Duchoňová, tel: 0905 776 846, 037/6414880 
viera.duchonova@uniag.sk 

 
Elena Palková, tel: 037/6415513, elena.palkova@uniag.sk 

Plánovaná doba turnaja: 
 od   9:30 h  do 15:00 h – Futbalové ihrisko v obci Janíkovce 
 od 15:30 h  do 19:00 h – vyhodnotenie turnaja a večera    

v Študentskej jedálni ŠD A.  
Bernoláka (prípadne v inom ŠD SPU) 

 
Počet účastníkov: 

20 hráčov + 3 realizačný tím + šofér = 24 x 3 = 72 
3 zástupcovia SPU + 5 organizačný štáb + 10 hostia =18 
Celkový počet účastníkov: 90 

https://goo.gl/maps/wW7jGKQKdWNwXbDx7


 
 

                  Podrobný  
                                  program turnaja:   

 
                                                Prezentácia:   9:30 h 

                                              Otvorenie turnaja:   10:00 h   
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
Losovanie družstiev sa uskutoční tesne pred otvorením turnaja za účasti 
organizačných garantov družstiev, podľa propozícií sú domáci družstvom A. 

 
Termíny zápasov (2 x 30 minút): 

 
Mužstvá  A : B  10:15 h – 10:45 h 
  10:55 h – 11:25 h 
 
Mužstvá  B : C  12:00 h – 12:30 h 
  12:45 h – 13:15 h 
 
Mužstvá  A : C  13:45 h – 14:15 h 
  14:25 h – 14:55 h 

 
Poznámka: 

 Každé mužstvo bude mať k dispozícii šatňu a dostatok minerálnej vody. Cez 
prestávky bude podávané na ihrisku občerstvenie. Rozhodcovia (2) budú mať 
vlastnú šatňu. Lopty zabezpečuje organizátor. Výstroj si zabezpečuje každá 
univerzita sama. 

 
Vyhodnotenie turnaja a večera: 

Uskutoční sa o 15:30 h v  Študentskej jedálni A. Bernoláka (prípadne v inom ŠD 
SPU) za účasti všetkých účastníkov s týmto programom: 
1. Príhovor rektorky SPU v Nitre. 
2. Vyhodnotenie turnaja (vedúci organizačného tímu) a odovzdanie putovného  

 pohára víťazovi (rektorka SPU a predsedníčka UO). 
3. Večera. 
4. Voľný program do cca 19:00 h. 

 
 
                                                                           
 

 
  
prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.               doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.                                                       
    predsedníčka UO OZ PŠaV                                    rektorka  SPU v Nitre 
 pri SPU v Nitre  
 
                        
 
 



1. Účastníci turnaja: 
 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

  
2. Termín a usporiadateľ 

 

 Jednodňový turnaj sa uskutočňuje každý rok druhý septembrový 

štvrtok. Usporiadatelia sa striedajú podľa dohodnutých 
podmienok v tomto poradí: SPU v Nitre (2007), UVL v Košiciach 
(2008), TU vo Zvolene (2009), atď. a garantom turnaja je 

univerzita spolu s odborovou organizáciou. Turnaj je 
organizovaný pod záštitou rektora danej univerzity. Usporiadateľ 

zabezpečuje organizáciu celého turnaja, vhodnú hraciu plochu, 
rozhodcov a jeho finančné zabezpečenie. 

 

 
3. Podmienky účasti na turnaji 
 

 Členmi futbalových družstiev môžu byť len zamestnanci uvedených 
univerzít. Každé družstvo môže mať na súpiske maximálne 20 hráčov 

a z toho najviac 5 hráčov mladších ako 30 rokov. Ženy v družstve sú vítané. 
V súpiske je nutné uviesť dátum narodenia a adresu pracoviska jednotlivých 
hráčov. Súpisku je potrebné zaslať najneskôr do 26. augusta 2021 na adresu 

organizátora SPU v Nitre.  
Podľa pandemickej situácie sa budú môcť turnaja zúčastniť osoby dva týždne  

po druhej dávke očkovacej látky alebo sa preukážu negatívnym testom nie 
starším ako 48 hodín. 
 

 
4. Hracie podmienky 
 

Turnaj sa hrá systémom „každý s každým“. Dvojice súperov budú 
vylosované pred turnajom vedúcimi jednotlivých družstiev. Hracia doba je 

stanovená na 2 x 30 min, striedať môže mužstvo všetkých hráčov 
uvedených na súpiske tzv. hokejovým spôsobom. Výhodu má mužstvo 
usporiadateľa (A), hrá prvý zápas s vylosovaným súperom (systémom A:B, 

C:B, A:C). Medzi zápasmi musí byť zaradená minimálne 30 min prestávka. 
Pre zatraktívnenie futbalového turnaja sa budú po skončení každého zápasu 
kopať 11 m pokutové kopy (5-x), ich výsledok bude zohľadnený pri 

konečnom umiestnení družstiev, v prípade rovnosti bodov vzájomného 
zápasu a skóre. Ostatné pravidlá sú zhodné s pravidlami futbalu. 

 
5.  Ostatné 

 

 Víťaz turnaja získava putovný pohár. Ak družstvo 3-x za sebou zvíťazí, 
pohár ostáva v jeho trvalom vlastníctve. Nový putovný pohár dá vyhotoviť 

univerzita v poradí TU Zvolen, SPU v Nitre a UVLF Košice.  

PROPOZÍCIE TURNAJA 
 


