
 

                                        Organizačný poriadok súťaže 

Celoštátne športové hry pre žiakov s telesným postihnutím -  

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

 
Čl. 1 

Charakteristika IŠH, poslanie a riadenie 

 

1. Integrované športové hry (ďalej len „IŠH“) sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na 
princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na 
rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti a prispieva 
k vytváraniu trvalej potreby celoživotnej pohybovej aktivity. Súťaže a príprava 
na súťaže sa organizujú v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho. 

2. Základnou ideou tohto projektu je realizácia spoločného športového podujatia 
pre telesne, zrakovo, sluchovo, ľahko mentálne a rečovo znevýhodnených 
žiakov resp. študentov. Tento projekt je jediný svojho druhu na Slovensku 
práve preto, že spája všetky základné druhy zdravotne znevýhodnených v 
rámci jednej športovej akcie. Nejde tu o kvalitu športových výkonov, ale skôr o 
socializačný aspekt. Projekt každoročne podporia účastníci Paralympijských 
hier, reprezentanti SR, ďalšie osobnosti a množstvo dobrovoľníkov. 

3. Vyhlasovateľom IŠH je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Spoluvyhlasovateľom IŠH je odbor 
školstva Okresného úradu Bratislava . 

4. Poslaním IŠH je najmä: 
a) tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov v telesnej a športovej výchove a 

vytvárať vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite, 
b) vyhľadávať talentovaných žiakov v športe, podporovať ďalšie 

rozvíjanie ich nadania a talentu a prispievať k účelnému využívaniu ich 
voľného času, 

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

d) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov (ďalej len 
„pedagóg“) konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnávanie 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách 
v oblasti športu, 

e) zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky.  
 
 
 

 



Čl. 2 
      Organizácia súťaže, pravidlá súťaže 

 
 

1. Maximálny počet športovcov z jednej školy je 10. Družstvo príslušnej školy 
tvoria chlapci a dievčatá navštevujúce 2. stupeň ZŠ.  

 
2. Jeden športovec sa môže súťažiť len v jednom športovom odvetví ale v rámci 

neho vo viacerých športových disciplínach.  
 

3. Jedno školské družstvo môže postaviť na jedno športové odvetvie max. 
štyroch športovcov, pričom družstvo nemusí súťažiť vo všetkých športových 
odvetviach.  

 
4. Víťazom sa stáva družstvo školy, ktorého členovia  získajú pre svoje družstvo 

spolu najviac bodov.  
 

5. Body získavajú športovci na základe umiestnenia v danej športovej disciplíne: 
  

1. miesto – 4 body 
2. miesto – 3 body      
3. miesto – 2 body 
4. miesto – 1 bod 

 
 

Čl. 3 
Hodnotenie  a rozhodovanie 

 
1. IŠH sú hodnotené podľa platných pravidiel príslušných športov, v ktorých sa 

súťaž organizuje. Prípadné zmeny sú zverejnené v propozíciách IŠH. 
2. IŠH rozhodujú učitelia telesnej a športovej výchovy alebo rozhodcovia 

s odbornou spôsobilosťou v danom športe, po dohode s organizátorom. 
 
 
 

Čl. 4 
Organizátor súťaže 

 
1. Organizátorom IŠH je Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava  
2. Organizátor IŠH zabezpečuje: 

 
� prípravu IŠH, 
� prípravu návrhu rozpočtu, 
� materiálno-technické zabezpečenie, 
� športové objekty a rozhodcov, 
� priebeh športovej súťaže žiakov, 
� spracovanie výsledkov a ich zverejnenie, 
� vyúčtovanie a vyhodnotenie IŠH. 

 



3. Organizátor IŠH sa riadi smernicou č. 23/2017 o súťažiach, týmto 
organizačným poriadkom a propozíciami. 

 
 
 

Čl. 5 
Podmienky účasti žiakov 

 
1. Účasť žiakov v IŠH je dobrovoľná na základe odsúhlasenia príslušnej školy. 
2. Na IŠH je potrebné sa včas prihlásiť prostredníctvom e-mailu. 
3. Neúčasť prihlásenej školy na IŠH je potrebné jeden deň vopred ospravedlniť 

organizátorovi súťaže. Ak prihlásená škola svoju neúčasť neospravedlní, 
môže byť vylúčená zo súťaže.  

4. Každý žiak, ktorý sa zúčastňuje IŠH je povinný preukázať svoju totožnosť, ak 
ich organizátor súťaže k tomu vyzve. 

5. 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. 

6. Špecifické podmienky účasti žiaka vo vyššom kole upravujú propozície 
a súťažný poriadok súťaže. 

 
 

Čl. 6 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov 

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

všetkých aktivít v rámci IŠH musí byť zabezpečovaná podľa osobitných 
predpisov a v súlade s právnymi normami BOZ pri práci, výchove a vyučovaní 
uvedených v Zákonníku práce.  

2. Za pedagogický sprievod, dopravu do miesta súťaže a späť, zdravotný stav 
a poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola. 

3. Za bezpečnosť počas podujatia zodpovedá organizátor súťaže. 
 
 
 

Čl. 7 
Odborná príprava žiakov 

 
1. Žiaci sa na účasť v IŠH odborne pripravujú na hodinách zdravotnej telesnej 

výchovy, v športových krúžkoch. 
2. Činnosť učiteľov telesnej a športovej výchovy v IŠH sa hodnotí ako aktivita 

priamo súvisiaca s výchovno-vzdelávacím procesom a záujmovou činnosťou 
žiakov. 

 
 

 



Čl. 8 
Financovanie súťaží 

 
1. IŠH sú finančne zabezpečované z účelovo viazaných finančných prostriedkov 

MŠVVaŠ SR a sponzorsky. 
2. Návrh rozpočtu IŠH sa vypracováva v súlade s platnými právnymi predpismi 

a usmerneniami MŠVVaŠ SR. 
 
 

 
Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenie 
 

      Zrušuje sa organizačný poriadok Celoštátnych športových hier pre žiakov 
s telesným postihnutím, schválený Ministerstvom školstva pod číslom 2010-
11145/24427:1-914. 
 
 
 
                                                          Čl. 10 
                                          Schválenie a účinnosť 
 
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky  dňa 11.10.2017 pod číslom 2017/14698:2 – 10G0 
s účinnosťou od 1. januára 2018. 


