
ORGANIZAČNÝ PORIADOK  

 

PUTOVNÝ POHÁR INTEGRÁCIE 

 

Ministerstvo školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou MŠ SR č. 13/2009-R o organizovaní, 

riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl (ďalej len „smernica“), vydáva pre 

organizovanie a riadenie športových súťaţí ţiakov a ţiačok (ďalej sa pre zvýšenie 

prehľadnosti textu uvádza len slovo „ţiak“, pričom pokiaľ nie je uvedené inak, vzťahuje sa 

toto slovo na ţiakov i ţiačky) základných škôl a stredných škôl v Slovenskej republike ( ďalej 

len  „PPI“ ) tento organizačný poriadok. 

 

Čl. 1 

Charakteristika PPI, poslanie a riadenie 

1. PPI je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorej zámerom je súťaţiť v 

halovom futbale medzi ţiakmi špeciálnych základných škôl a ţiakmi základných škôl.  

2. Vyhlasovateľom PPI je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  

3. Poslaním súťaţe je najmä:  

a) integrovať hendikepovaných medzi zdravú populáciu, 

b) rozvíjať nadanie a talent ţiakov, 

c) preferovať zdravý ţivotný štýl, 

d) prispievať k účelnému vyuţívaniu voľného času ţiakov ŠZŠ a ZŠ. 

e) zvýšiť záujem o telesnú výchovu, 

f) vzbudzovať záujem a pestovať u ţiakov kladný vzťah k športu, resp. futbalu. 
4. Súťaţ sa usporadúva raz ročne vţdy v príslušnom školskom roku.   

5. PPI riadi organizačná komisia zloţená z predsedu a z organizačných pracovníkov, 

ktorých určí organizátor.  

 

Čl. 2 

Štruktúra PPI 

1. PPI sa zúčastňujú pozvané druţstva ţiakov špeciálnych základných škôl a základných 

škôl v rámci celého územia SR a zahraničia.   

2. PPI sa uskutočňuje a organizuje raz ročne v príslušnom školskom roku.  

3. PPI sa organizuje v jednej kategórii: 

- ţiaci vo veku od 10 rokov do 15 rokov špeciálnych základných škôl a základných 

škôl. 

4. Zmenu kategórií môţe určiť organizačná komisia v súťaţnom poriadku PPI.  

 

Čl. 3  

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

1. Organizátor zostaví organizačnú komisiu na čele s predsedom, ktorá bude 

zabezpečovať celkovú prípravu a priebeh PPI.  

 



 

 

 

Čl. 4 

Hodnotenie a rozhodovanie 

1. PPI je hodnotený podľa pravidiel halového futbalu. Konkrétne špecifiká pravidiel sú 

zverejnené v propozíciách PPI.  

2. PPI rozhodujú učitelia telesnej a športovej výchovy alebo rozhodcovia s odbornou 

spôsobilosťou pre futbal.  

 

Čl. 5 

Organizátor PPI 

1. Organizátorom PPI je Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov 

a Krajský školský úrad v Prešove.  

2. Organizátor zabezpečuje :  

- celkovú prípravu PPI,  

- športové objekty a rozhodcov, 

- priebeh PPI, 

- spracovanie výsledkov a ich zverejnenie, 

- vyúčtovanie a vyhodnotenie PPI.   

3. Organizátor PPI sa riadi Smernicou č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení súťaţi ţiakov škôl, týmto organizačným poriadkom, propozíciami 

a súťaţným poriadkom PPI.  

 

Čl. 6 

Podmienky účasti žiakov 

1. Účasť druţstiev na PPI je podmienená pozvaním organizátora.  

2. Podmienky súťaţenia stanovuje súťaţný poriadok halového futbalu s úpravami 

v súťaţnom poriadku PPI.  

3. Na PPI je potrebné sa prihlásiť podľa vopred určeného dátumu v pozvánke 

organizátora.  

4. Neúčasť prihlásenej školy na PPI je potrebné jeden deň vopred ospravedlniť 

organizátorovi. Ak prihlásená škola svoju neúčasť neospravedlní, môţe byť 

v nasledujúcom školskom roku vylúčená z  PPI.  

5. Kaţdý ţiak, ktorý sa zúčastňuje PPI je povinný preukázať svoju totoţnosť, ak ich 

organizátor súťaţe k tomu vyzve.  

6. Podmienkou účasti na súťaţi je súpiska príslušnej školy, ktorej súčasťou je pečiatka 

školy a podpis jej štatutárneho zástupcu. Za pravdivosť údajov uvedených na súpiske 

zodpovedá štatutárny zástupca školy.  

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťaţiacich v priebehu všetkých 

aktivít v rámci PPI sa zabezpečuje podľa § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 



a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s právnymi normami 

BOZ pri práci, výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce.  

2. Za pedagogický sprievod, dopravu do miesta konania PPI a späť, zdravotný stav 

a poistenie súťaţiacich zodpovedá vysielajúca škola.  

3. Za bezpečnosť počas podujatia zodpovedá organizátor PPI.  

 

 

Čl. 8 

Odborná príprava žiakov 

1. Ţiaci sa na účasť PPI odborne pripravujú na hodinách telesnej a športovej výchovy, 

v športových krúţkoch a v školských zariadeniach. 

 

Čl. 10  

Financovanie PPI 

1. PPI je finančne zabezpečovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

a sponzormi.   

2. Návrh rozpočtu sa vypracováva v súlade s platnými právnymi predpismi 

a usmerneniami vyhlasovateľa.  

 

 

Čl. 11 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

1. Ruší sa  organizačný poriadok, ktorý bol  registrovaný na ministerstve pod číslom:  

MŠ SR- 1989/2010-914 

2. Tento organizačný poriadok bol registrovaný na ministerstve pod číslom: 2010-

11170/24469:1-914, dňa 28. júna 2010  a nadobúda účinnosť od 2. septembra 2010. 

  

 

 

 

 

 


