
 

Organizačný poriadok súťaže 
Celoštátne športové hry pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

 
 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou  Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 
 
 

I. 
                                                          Základné ustanovenia 

 
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
     Stromová 1, 813 30 Bratislava 
Organizátor súťaže:                                                                   

Základné školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
viď príloha č. 1           

 
 

II. 
Charakteristika súťaže a jej poslanie 

 
Súťaž Celoštátne športové hry pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou      
(ďalej len „CŠH“) je športová súťaž určená pre žiakov prípravného až štvrtého ročníka 
základných škôl pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Jej poslaním je:  

a) vyhľadávať nadaných žiakov, 

b) motivovať žiakov k zmysluplnému a cielenému využívaniu voľného času, 

c) rozvíjať športové nadanie, 

d) rozvíjať pohybové kompetencie žiakov, cieľavedome prispievať k zvyšovaniu počtu  
pravidelne  športujúcich  žiakov, formovať v nich trvalý vzťah k športu a k pohybovým 
aktivitám všeobecne v záujme zvyšovania telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia 
a formovania zdravého životného štýlu, 

)/ motivovať žiakov a zapájať ich do  pravidelných športových aktivít, 

f) predchádzať negatívnym – rizikovým  javom  (drogy, alkohol, fajčenie), 

g) vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, 
zručností formou súťaženia v športe,  

h) vytvárať pre žiakov, pedagogických zamestnancov a školy konkurenčné prostredie na 
hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej 
výchovy a športu. 

 
III. 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórii 
 

1. CŠH patria do kategórie A t.j. súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 



2. Súťaž CŠH je celoštátna a vzhľadom na jej charakter - súťaž pre žiakov základných 
pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je organizovaná  inou formou, 
s jedným postupovým kolom, ktorým je školské kolo.  

3. Na CŠH postupujú a družstvo školy tvoria najlepší jednotlivci školského kola. 

4. Organizátorom súťaže sú školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 
podľa harmonogramu, ktorý je uvedený Prílohe 1. 

5. CŠH sú súťažou jednotlivcov a súťažou školských družstiev. 

6. Súťaží sa v športových disciplínach beh na 60m, beh na 300m, beh na 600m, skok do 
diaľky, hod kriketovou loptičkou  a v kolektívnych športoch  minifutbal a vybíjaná. 

7. Súťaží sa v štyroch kategóriách: kategória mladší žiaci,  kategória mladšie žiačky,  
kategória starší žiaci a kategória staršie žiačky. 

8. Charakteristiku jednotlivých kategórií určujú propozície CŠH, ktoré vypracuje 
organizátor.  

 
IV. 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosti odborných komisií 
 

1. Metodickú, administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s CŠH 
zabezpečuje organizátor, ktorým je v príslušnom školskom roku poverená škola.  

2. Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, pokynmi MŠVVaŠ SR, 
smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach, podmienkami  pridelenia finančných 
prostriedkov a platnými a účinnými právnymi predpismi. 

3. Organizátor pri organizácii spolupracuje s príslušnou odbornou komisiou 
a vyhlasovateľom súťaže. 

4. Organizátor zodpovedá za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, 
za vhodné stravovacie a ubytovacie podmienky a rovnaké súťažné podmienky pre  
všetkých účastníkov súťaže. 

5. Pre odborné riadenie, organizáciu a propagáciu CŠH zriaďuje vyhlasovateľ na základe 
návrhu organizátora celoštátnu odbornú komisiu, ktorej činnosť riadi predseda. 

6. Celoštátna odborná komisia zostaví hodnotiacu správu o priebehu súťaže. Predseda 
celoštátnej odbornej komisie zašle organizačnému útvaru MŠVVaŠ SR, ktorý je 
gestorom súťaže správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou listinou do 30 dní od 
uskutočnenia súťaže.  

7. Súčasťou organizačného zabezpečenia je: 

� vypracovanie a zverejnenie propozícií pre každý ročník súťaže, 

� príprava návrhu rozpočtu 

� zabezpečenie priestorov pre potreby súťaže, 

� zabezpečenie cien pre víťazov súťaží jednotlivcov a družstiev (diplomy, poháre, 
medaily, vecné ceny), 

� organizačné, technické a finančné zabezpečenie činnosti športovo-technického 
personálu a rozhodcov, 



� organizačné zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien,   

� organizačné, priestorové, materiálno-technické a personálne zabezpečenie 
sprievodných podujatí, 

�  fotodokumentácia, dokumentácia súťaže, 

� spracovanie výsledkov  

� vyúčtovanie a vyhodnotenie CŠH 

� iné.    

V. 
                    Súťažné podmienky, zadania, hodnotenie vedomostí a zručností 
 

1. Účasť žiakov v CŠH je dobrovoľná, podmienky súťaženia stanovujú súťažné poriadky 
konkrétneho športu, v danej kategórii. 

2. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou.  Žiak bude v súlade s propozíciami súťaže zaradený do 
kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. 

3. Žiak môže súťažiť v súťažiach jednotlivcov aj v súťažiach družstiev. 

4. V súťažiach družstiev musia všetci členovia družstva  spĺňať vekovú kategóriu 
uvedenú v propozíciách súťaže. 

 
VI. 

        Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej úrovni 
 

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizátora sú uvedené v propozíciách súťaže. 

 
VII. 

                 Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži a rámcový postupový kľúč. 
 

1. Na CŠH je potrebné sa včas prihlásiť. 

2. Neúčasť prihlásenej školy na CŠH je potrebné jeden deň vopred ospravedlniť 
organizátorovi príslušnej súťaže.  

3. Účasť v súťaži CŠH je podmienená úspešným umiestnením v školskom kole. 

4. Podmienkou účasti na súťaži je súpiska príslušnej školy, ktorej súčasťou je pečiatka 
školy a podpis jej štatutárneho zástupcu. Za pravdivosť údajov uvedených na súpiske 
zodpovedá štatutárny zástupca školy. 

5. Špecifické podmienky účasti žiaka upravujú propozície a súťažný poriadok príslušnej 
súťaže. 

 
 
 
 
 
 



VIII. 
Podmienky a spôsob zabezpečenia  bezpečnosti a ochrany  zdravia 

účastníkov súťaže 
 

1. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej 
len „bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí.  

2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže 
a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. 

3. Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode pedagogického 
zamestnanca školy alebo v sprievode inej plnoletej osoby, ktorú písomne poverí 
riaditeľ školy so súhlasom zákonného zástupcu žiaka. 

4. Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný 
súhlas ich zákonného zástupcu. 

5. Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie 
príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh 
činnosti. 

 
IX. 

Odborná príprava žiakov 
 

1. Žiaci sa na účasť na CŠH odborne pripravujú na hodinách telesnej a športovej výchovy 
a v záujmových útvaroch športového zamerania. 

2. Činnosť učiteľov telesnej a športovej výchovy na CŠH  sa hodnotí ako aktivita, priamo 
súvisiaca s výchovno-vzdelávacím procesom a záujmovou činnosťou žiakov. Ich 
aktívnu účasť riaditeľ školy započítava do ich hodnotenia a primerane morálne 
a finančne oceňuje. 

 
X. 

      Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov 
 
1. Školské kolá na základe výsledkov ktorých je tvorené družstvo, ktoré sa zúčastní CŠH 

sú finančne zabezpečované z prostriedkov školy a prípadne aj z mimorozpočtových 
prostriedkov. 

2. CŠH sú financované formou dotácie podľa osobitného zákona, prípadne aj 
z mimorozpočtových prostriedkov (sponzori). 

3. Organizátor CŠH vypracováva návrh rozpočtu CŠH v súlade so smernicou MŠVVaŠ 
SR  č. 23/2017. 

4. Organizátor súťaže a okresný úrad v sídle kraja vedú účtovnú evidenciu použitých 
finančných prostriedkov v analytickom členení tak, aby poskytovala prehľad o 
vynaložených finančných prostriedkoch. 

5. Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné uhradiť aj 
výdavky súvisiace s organizovaním súťaže na: 



a) cestovné účastníkov súťaže, 

b) stravovanie účastníkov súťaže, 

c) ubytovanie účastníkov súťaže, 

d) materiálno-technické zabezpečenie súťaže zohľadňujúce špecifické potreby danej 
súťaže, vrátane nákladov na prípravu súťaže, zasadnutia príslušných odborných komisií,  
kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom nevyhnutnej techniky a pomôcok, nákup 
tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaží zručností v rôznych odboroch  
telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie a výrobu potrebných materiálov, 

     e) priestorové zabezpečenie súťaže, 

     f) odmeny za vykonanú prácu podľa prílohy č. 1 smernice MŠVVaŠ SR  č. 23/2017, 

     g) ceny na súťaže podľa prílohy č. 2 smernice MŠVVaŠ SR  č. 23/2017. 

 
XI. 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa Organizačný poriadok súťaže Celoštátne športové hry pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou schválený Ministerstvom školstva pod číslom 2010-
11492/25122:1-914. 
 
 

XII. 
Schválenie a účinnosť 

 
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 10. 10. 2017 pod číslom 2017/14602:2-10G0 s účinnosťou od 1. 
januára 2018.        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1 
 

Harmonogram organizátorov Celoštátnych športových hier pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 

 

Školský 
rok 

Organizátor 

2017/2018 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou  Liptovský Jamník 

2018/2019 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov  

2019/2020 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou  Brezolupy 

2020/2021 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec 

2021/2022 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, Vlastenecké námestie č. 1, Bratislava 

2022/2023 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou  Liptovský Jamník 

2023/2024 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov  

2024/2025 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou  Brezolupy 

2025/2026 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec 

2026/2027 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, Vlastenecké námestie č. 1, Bratislava 

 
 
         


