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Milí priatelia, športovci, 

      veľmi sa teším sa z toho, že aj v 

tomto roku organizujeme na našej 

škole Integrované športové hry. 

Zvlášť som rád, že sa už 20 rokov 

na tomto podujatí stretá-vajú mladí 

ľudia a pohybom oslavujú svoju 

mladosť. Teší ma, že hry každoročne 

prebiehajú v duchu fair play, 

súťažiaci túžia po víťazstve čestnom 

a podľa pravidiel. Chcem sa tiež 

poďakovať všetkým, ktorý sa 

v minulosti a aj v súčasnosti 

podieľali či podieľajú na organizovaní 

týchto hier. 

 

RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy 



Vážení športoví priatelia, 

šport a pohybové aktivity pre deti 

so zdravotným znevýhodnením 

považujem za dôležitý fenomén, 

ktorý zásadným spôsobom ovplyv-

ňuje ich ďalšie snahy plnohodnotne 

sa zapojiť do života našej 

spoločnosti. Preto je pre Slovenský 

zväz telesne postihnutých špor-

tovcov podpora športu na školách 

dôležitým pilierom rozvoja 

paralympijského hnutia, pričom si 

uvedomujeme aj potrebu úzkej 

spolupráce so školami pri vy-

hľadávaní nových športových ta-

lentov. Tieto okolnosti nás priviedli 

k myšlienke, aby sme pri 

príležitosti 20. ročníka Inegrova-

ných športových hier, ktoré už 

majú za sebou naozaj bohatú 

tradíciu, založili princípy našej 

budúcej spolupráce na vytvorení 

Metodicko konzultačného centra 

SZTPŠ pri SŠ Mokrohájska 3. Jeho 

prostredníctvom chceme prinášať 

oveľa viac informácií a príležitostí, 

ako sa môžu deti a mládež zapojiť 

do aktivít, ktoré SZTPŠ prináša v 

oblasti rozvoja paralympijského 

športu. Prajem preto Integrovaným 

športovým hrám i novovytvorené-

mu centru, aby mnoho ďalších 

rokov prinášali deťom a mladým 

ľuďom množstvo šancí, ako 

vykročiť do života prostredníctvom 

športu tou správnou nohou! 

 

Pavel Bílik, člen VV SZTPŠ  



Ideou tohto projektu je 

realizácia spoločného špor-

tového 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 o kvalitu športových 

výkonov, ale skôr o socia-

lizačný aspekt. V roku 

2019 realizujeme už 20. 

ročník tohto úspešného 

projektu, ktorý každoročne 

podporia viacerí účastníci 

paralympiády, reprezen-

tanti SR, ďalšie osobnosti i 

množstvo dobrovoľníkov... 





PROPOZÍCIE IŠH 2019 
 

Názov podujatia:  Integrované športové hry 2019 

Termín konania:  4. december 2019 

Miesto konania:   Telocvičňa - Mokrohájska 3, Bratislava 

Organizátor:   Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava 

Spoluorganizátor: Slovenský zväz telesne postihnutých  
    športovcov, Benediktiho 5, Bratislava 

Organizačný tím:  

 

    Andrej Lackovič  Erika Labudíková 

    Mária Kabová  Lukáš Richter 

    Jozef Bardoň  Martin Guzikiewicz 

    Martin Strehársky  Lacko Libič 

    Pavel Bílik   Danica Smrigová 

    Katarína Maceková 

ŠPORTOVÉ ODVETVIA A DISCIPLÍNY 
 

1.  Stolný tenis   dvojhra 

2.  Boccia    jednotlivci 

3.  Streľba    v ľahu z pušky pre nevidiacich 

      v sede (vozičkári) z pušky pre 
      nevidiacich 

4.  Plávanie     50m voľný spôsob 

5. IKT hra    bowling  

 http://www.youtube.com/watch?v=Lw70FBwi  



PRAVIDLÁ IŠH 2019 
 

1. Maximálny počet športovcov z jednej školy je 12. Družstvo 
príslušnej školy tvoria chlapci a dievčatá navštevujúci 2. stupeň 
ZŠ. 

2. Jedno školské družstvo môže postaviť na jedno športové 
odvetvie maximálne 4 hráčov, každý jeden hráč môže súťažiť vo 
viacerých športových odvetviach. Družstvo nemusí súťažiť vo 
všetkých športových disciplínach. 

3. Víťazom sa stáva družstvo školy, ktorého členovia získajú pre 
svoje družstvo spolu najviac bodov. 

4. 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 

V prípade získania rovnakého počtu bodov v konečnom 
hodnotení, sa poradie určuje na základe vyššieho medailového 
umiestnenia v jednotlivých disciplínach. 



 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

8.15 - 8.30   príchod družstiev 

8.45     porada vedúcich družstiev 

9.00    slávnostné zahájenie hier 

9.10    súťaženie na športoviskách 

13.30    slávnostné vyhlásenie výsledkov a  
    ukončenie hier 

Poznámka:   Časový harmonogram je orientačný. 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 
 

 Každý účastník hier (vrátane doprovodu, max. však dvaja 

na jedno družstvo) dostane balíček s občerstvením. 

 Pre všetkých účastníkov hier je zabezpečený pitný režim. 

 Na hrách je zabezpečená zdravotná starostlivosť, asistenčná 

služba. 

 Na priebeh a relevantnosť IŠH dohliada organizátor a tím 

rozhodcov. 

 Zástupca každej školy: 

 - do 15.11.2019 potvrdí účasť školy na IŠH    

          (mailom) 

 - odošle prihlášku do 2.12.2019 ( na spracovanie údajov )  

 - pri príchode na súťaž dodá 3 x prezenčnú listinu     

potvrdenú pečiatkou školy 

 V prípade akýchkoľvek otázok sa informujte: 

 e-mail:  erika.labudikova@gmail.com 

 mobil:  0905 572 906 



Podujatie podporili: 



POŽIČOVŇA ŠPECIÁLNEJ 

LYŽIARSKEJ VÝSTROJE   

A SLUŽBY INŠTRUKTORA 

Objednávky: 0905 788 435 

Vedeli ste, že adaptívne lyžovanie umožňuje 

pohyb na svahu každému dieťaťu.  Vieme 

Vám poskytnúť nielen špeciálne športové 

náradie, ale aj konzultácie a služby 

vyškoleného inštruktora adaptívneho 

lyžovania. Vhodné pre všetky zdravotné 

znevýhodnenia. 

 

CHATA SZTPŠ 

Chata SZTPŠ Remata sa nachádza 
v prekrásnom prírodnom prostredí 
Žiarskeho pohoria a Kremnických 
vrchov.  Ponúka ubytovanie v 6 
bezbariérových 2-posteľových izbách 
(s možnosťou dvoch prísteliek) a v 
dvoch apartmánoch s možnosťou 
ďalších 4 prísteliek.  Hosťom je 
k dispozícii aj priestranná spoločenská 
miestnosť a kuchynka. Všetky izby 
majú vlastnú kúpeľňu. Toto zariadenie 
sa prioritne špecializuje na zabez-
pečenie pobytov mladých športových 
talentov a športovcov so zdravotným 
znevýhodnením, ale jeho kapacity je 
možné celoročne využiť aj pre širokú 
verejnosť. Medzi najväčšie benefity 
patrí príroda, možnosti zberu lesných 
plodov, v zime lyžovanie a bežkovanie, 
v ostatných ročných obdobiach turis-
tika, cykloturistika, rybolov a plávanie. 
V blízkosti zariadenia je moderné 
kúpalisko (1km), alebo rybník 
s možnosťou komerčného rybolovu 
a malou domácou ZOO (800 m). Objednávky: 0905 788 435 



Viac informácií spolu s elektronickou prihláškou nájdete na: 

https://spv.sk/zapojme-sa/hladame-talenty-zima-2020-nove  

https://spv.sk/zapojme-sa/hladame-talenty-zima-2020-nove



