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Európsky týždeň športu (23.9. - 30.9.2022) 

 

 

 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu 
a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2022 si pripomenieme jeho ôsmy 
ročník. Hlavnou témou kampane ostáva výzva „BeActive“, ktorá má nabádať 
k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Mesto 
Banská Bystrica podporí európsku kampaň v súčinnosti s partnerskými 
organizáciami  nasledovnými aktivitami:   
 
22.9.2022 
 

• PLÁŽOVÝ MIX VOLEJBAL stredných škôl – volejbalový turnaj žiakov 
stredných škôl, ktorý sa bude konať na volejbalovom ihrisku Strednej 
zdravotníckej školy v čase od 08.00h –  do 15.00h,  

           organizátor: BBSK, CVČ Junior 
 
23. – 30.9.2022 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY banskobystrických škôlkárov – pohybové aktivity pre 
deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré 
budú počas Európskeho týždňa športu prebiehať v zapojených materských 
školách. Malí škôlkári si zacvičia na fit loptách v rámci projektu „Cvičenie detí 
na fit loptách“ či iných športových súťažiach a aktivitách v rámci projektov ako 
napríklad „Ahoj škôlka“, „Športujeme pre radosť a zábavu“, „Cvičím hravo, 
cvičím zdravo“, „Pozemný hokej medzi triedami“ „Detská olympiáda – 
beh, skok, hod“, „Športové hry na školskom dvore“ a ďalších. Zapojené 
škôlky: MŠ J. Bakossa, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ 9. mája, MŠ Nová,            
MŠ Horná, MŠ Jakubská cesta, MŠ Na Starej tehelni, MŠ Tulská,                   
MŠ Magurská, MŠ Radvanská, MŠ Jilemnického, MŠ Odbojárov, MŠ Senická 
cesta 
 
ŠPORTOVÉ AKTIVITY žiakov banskobystrických základných škôl, ktoré 
budú prebiehať počas hodín telesnej výchovy, či v školských kluboch detí, ako 
napríklad:  

• Skáčeme pre zdravie – súťaž ročníkov a tried v počte naskákaných 
skokov cez švihadlo  

• Štafetový beh, polož loptu a bež, loptička na rakete 

• Futbalový turnaj  

• Florbalový turnaj  

• Turnaj vo vybíjanej dievčat    
 
23.9.2022 
 

• PLAVECKÁ ŠTAFETA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – plavecká 
súťaž pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a súkromných základných škôl na 
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území Banskej Bystrice, Krytá plaváreň Štiavničky, 9.00h – 12.00h, 
organizátor: Mesto Banská Bystrica 
 

24.9.2022 
 

• VOLEJBALOVÝ TURNAJ KADETOV  – na zrekonštruovaných 
volejbalových antukových kurtoch v mestskom parku, za účasti 
volejbalistov zo Zvolena, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Revúcej 
a Prievidze  ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa ZŠ Spojová )  
od 9.00h ,  organizátor: ŠVK TATRAN  Banská Bystrica 
 
 

29.9.20222 
 

• ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA STREDNÝCH ŠKÔL O POHÁR  PREDSEDU 
BBSK– športové súťaže v atletike, stolnom tenise a malom futbale na 
atletickom ihrisku Strednej športovej školy od 8.30h do 16.00h, 
organizátor: BBSK, CVČ Junior 
 

29.9.2022 
 

• ŠPORTOVÝ DEŇ  ZAMESTNANCOV MSÚ A MSP – športová súťaže 
pre zamestnancov Mestského úradu a Mestskej polície, ktoré sa 
uskutočnia v BASELINE SPORT ARENA, od 09.00h do 15.00h, 
organizátor: Mesto Banská Bystrica  

 
 
29.9.2022 
 

• ŽIACKA CHODECKÁ LIGA – 1. kolo chodeckej súťaže pre žiakov 
základných škôl, ktorá bude prebiehať v športovom areáli ZŠ s MŠ 
Radvanská, od 13.45h do 16.00h,  

           organizátor: ŠK BCF DUKLA BB   
 
Zmena programu vyhradená. 

 
Ing. Monika Molnárová 
Oddelenie športu 
Mestský úrad Banská Bystrica 
tel..: +421 48 433 01 06 
mob.: +421 918 505 212 
e-mail: monika.molnarova@banskabystrica.sk 
www.banskabystrica.sk 
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