
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŢNEJ PREHLIADKY 

TVORIVOSTI  DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL „ZLATÁ KRAJINA“ 

 

 
Organizačný poriadok súťažnej prehliadky tvorivosti „Zlatá krajina“ je vypracovaný 

v zmysle Smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, 

riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Súťažná prehliadka tvorivosti je  podpornou aktivitou výchovno-vzdelávacieho 

procesu  predprimárneho vzdelávania založenou na podpore aktivít a systematickej 

práci s deťmi predškolského veku. Je tiež významnou formou motivácie detí, a 

usmerňovania rozvíjania ich prirodzenej spontánnosti, radosti z pohybovej 

a umeleckej činnosti. 

2. Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky tvorivosti pre daný ročník je Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Spoločnosťou pre 

predškolskú výchovu (ďalej len „SPV“) región Galanta a spoluorganizátorom 

Materskou školou, ul. Š. Majora 560 vo Veľkých Úľanoch (ďalej len „MŠ“).  Na 

usporiadaní súťažnej prehliadky tvorivosti sa podieľajú materské školy, špeciálne 

materské školy, orgány štátnej správy v školstve, regionálne organizácie Spoločnosti 

pre predškolskú výchovu, prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia. 

3. Hlavným zameraním súťažnej prehliadky tvorivosti je každoročne vyhlásená 

súťažná prehliadka tvorivosti detí materských a špeciálnych materských škôl, ktorá 

sa člení na skupiny, kategórie a jednotlivé kolá prehliadok. Neoddeliteľnou súčasťou 

súťažnej prehliadky tvorivosti sú zasadnutia odborných komisií, konzultácie pre 

učiteľov, ďalšie aktivity, súvisiace s organizáciou súťažnej prehliadky tvorivosti 

(schvaľovanie termínov, práca s webom, hodnotenie prehliadky a pod.).   

 

Článok 1  

Charakteristika súťaţnej prehliadky tvorivosti, poslanie súťaţe a riadenie prehliadky 

tvorivosti 
 

1.1. Súťažná prehliadka tvorivosti s celoslovenskou pôsobnosťou je určená pre deti 

materských škôl, špeciálnych materských škôl bez rozdielu zriaďovateľa. Môžu sa jej 

zúčastniť deti vo veku spravidla 3 – 6 rokov. 

1.2. Poslaním súťažnej prehliadky tvorivosti je rozvíjať a prehlbovať 

psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne kognitívne, učebné, a informačné 

kompetencie detí predškolského veku. Cieľom súťažnej prehliadky tvorivosti je prezentovanie 

úrovne dosiahnutých kompetencií, ktoré deti vyjadrujú rôznymi umeleckými prostriedkami, 

resp. pohybovými aktivitami.     

1.3. Súčasťou súťažnej prehliadky tvorivosti je aj možnosť posterovej prezentácie 

materských škôl v súlade so zameraním ich školského vzdelávacieho programu. 

1.4. Súťažnú prehliadku tvorivosti po odbornej a obsahovej stránke riadia odborné 

komisie jednotlivých úrovní prehliadky. 

 

 

 

 

 



Článok 2   

Štruktúra súťaţnej prehliadky, počet kôl, charakteristika kategórií 

 

2.1. Špeciálne materské školy postupujú priamo do celoslovenského kola 

prehliadky tvorivosti. Ocenení budú všetci účastníci. 

 

2.2.  Materské školy. Prehliadky tvorivosti sa zúčastňujú jednotlivci alebo 

 kolektívy z materských škôl Slovenskej republiky bez rozdielu zriaďovateľa.  

2.3 Súťaží sa v troch kolách – v školskom, regionálnom a v celoslovenskom. 

V prípade, ak región neorganizuje súťažnú prehliadku tvorivosti, môžu sa účastníci prihlásiť 

aj individuálne do celoslovenského kola. 

2.4. Kategórie: 

Kategória „A“ športovo-pohybová (tanec, gymnastické zostavy), 

Kategória „B“ hudobno-umelecká (spev, hra na hudobnom nástroji, iluzionistické   

    prevedenie), 

Kategória „C“  literárno-dramatická,  

Kategória „D“ iné. 

 

Článok 3  

Odborné a organizačné zabezpečenie 

 

3.1. Prehliadka tvorivosti sa uskutočňuje pod odbornou gesciou Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky. 

3.2. Súťažnú prehliadku tvorivosti odborne a organizačne riadi organizačný výbor 

zložený z členov SPV región Galanta, resp. zamestnancov MŠ. 

3.3. Na jednotlivých úrovniach bude odbornosť posudzovania zabezpečená 

nasledovne: 

Školské kolá: odbornú porotu určia riaditelia škôl. 

Regionálne kolá: odbornú porotu určia regionálne organizácie Spoločnosti pre 

predškolskú výchovu. 

Celoslovenské kolo: Odbornú porotu vymenováva predseda odbornej komisie 

v spolupráci s odborným garantom súťažnej prehliadky v počte 5 členov (predseda + 4 

členovia). 

3.4. Predsedom odbornej komisie je riaditeľka MŠ  na ul. Š. Moyzesa vo Veľkých 

Úľanoch, ktorá je súčasne aj predsedníčkou SPV región Galanta. 

3.5. Predseda odbornej komisie zodpovedá za odborné a organizačné riadenie 

súťažnej prehliadky a vytvorenie optimálnych podmienok na účasť v súťaži pre všetkých 

účastníkov súťaže, v spolupráci s odborným garantom vymenováva členov odbornej poroty 

pre celoslovenské kolo v zmysle kritérií podľa bodu 3.3.  (celoslovenské kolo), do troch 

mesiacov po ukončení súťažnej prehliadky predkladá MŠ SR písomnú správu o priebehu 

a výsledkoch súťaže.    

 

Článok 4  

Hodnotenie súťaţe 

 

4.1. Kritériá na hodnotenie účastníkov školských a regionálnych kôl určujú príslušné 

odborné komisie. 

4.2. Hodnotenie účastníkov celoslovenského kola: úroveň zvládnutia cieľov podľa 

bodu 1.2. Hodnotenie prebieha bodovacím systémom od 0 do 10 bodov, pričom 10 bodov je 

najvyššie hodnotenie. Hodnotí každý člen odbornej komisie. V každej kategórii sa určuje 1 



víťaz. Porota môže udeliť tiež „Cenu poroty“ za konkrétny prínos. Udeľovanie ďalších cien je 

limitované aktuálnou finančnou situáciou organizátorov. 

 

 

 

Článok 5  

Organizátor súťaţe 

 

5.1. Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s prehliadkou 

tvorivosti na celoštátnej úrovni vykonáva celoštátny organizátor, ktorý má poverenie MŠ SR. 

Organizátor sa riadi organizačným poriadkom prehliadky tvorivosti, pokynmi, podmienkami 

pridelenia finančného krytia a platnými právnymi predpismi. 

Organizátorom súťaže je:  

                                          Spoločnosť pre predškolskú výchovu 

                                          región Galanta   

                                          Štefana Majora 560 

                                          925 22 Veľké Úľany 

                                          0911 772 288 

                                          www.spvgalanta.szm.sk 

Spoluorganizátorom je: 

                                          Materská škola 

                                          Štefana Majora 560 

                                          925 22 Veľké Úľany  

                                          031/7878130 

                                           

Článok 6  

Podmienky účasti detí v súťaţnej prehliadke tvorivosti a postupový kľúč 

 

6.1. Školských kôl sa zúčastňujú všetci záujemcovia jednotlivých kategórií.  

6.2. Regionálnych kôl sa zúčastňujú víťazi (1. miesto) jednotlivých kategórií 

školských kôl.  

6.3. Do celoslovenského kola postupujú víťazi (1. miesto) jednotlivých kategórií 

regionálnych kôl. 

6.4.  Deti špeciálnych materských škôl a MŠ z regiónov, kde sa neuskutočňuje 

regionálne kolo súťaže sa prihlasujú individuálne do celoslovenského kola súťažnej 

prehliadky.  

 

 

Článok 7  

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaţe 

 

7.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov v priebehu všetkých aktivít v rámci 

prehliadky tvorivosti je zabezpečená v zmysle základných aktuálnych právnych noriem 

BOZP, pri výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce, zákona 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v zmysle neskorších predpisov, vyhláške 306/2008 Z. 

z. o materskej škole v zmysle neskorších predpisov a pokynov MŠ SR. 

7.2. Za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia počas súťaží zodpovedajú 

organizátori a pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl. 

7.3. Na súťaže cestujú deti spravidla v sprievode pedagóga alebo inej zodpovednej 

osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia (určuje riaditeľ príslušnej školy). 

http://www.spvgalanta.szm.sk/


Deti, ktoré nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti vo vyšších kolách súťaží písomný 

súhlas rodiča. 

7.2. Ak sa deti zúčastňujú aktivít v rámci prehliadky tvorivosti mimo sídla materskej 

školy v iných inštitúciách, sprevádzajúci pedagogický dozor dohliadne, aby boli poučení 

o zásadách BOZ v týchto inštitúciách, zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu 

s účasťou na prehliadke tvorivosti mimo kmeňovej materskej školy.   

 

 

 

 

Článok 8   

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaţe 

 

10.1. Školské kolá prehliadky tvorivosti sú zabezpečované z rozpočtov materských 

škôl. Materské školy vytvárajú podmienky pre učiteľov a deti zapojených do prehliadky 

tvorivosti. 

10.2. Regionálne kolá sú zabezpečované z rozpočtov regionálnych organizácií 

Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku. 

10.3. Celoštátna súťažná prehliadka detskej tvorivosti „Zlatá krajina“ je financovaná 

z finančných prostriedkov Ministerstva školstva SR prostredníctvom Krajského školského 

úradu v Trnave.  

10.4. Nad rámec finančných prostriedkov, pridelených MŠ SR sa na finančnom 

zabezpečení súťažnej prehliadky tvorivosti môžu podieľať aj spolupracujúce organizácie 

a sponzori. 

10.5. Prehľad využitia finančných prostriedkov: papierenský a propagačný materiál, 

poštové náklady, stravovanie (obedy,) a občerstvenie účastníkov, foto a videodokumentácia, 

ceny účastníkom (hračky, knihy, diplomy), honoráre odbornej porote, ubytovanie účastníkov, 

materiálno-technické zabezpečenie. 

10.6  Nevyčerpané finančné prostriedky je organizátor povinný vrátiť na účet 

Krajského školského úradu v Trnave. 

 

Článok 9    

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

11.1 Organizačný poriadok prehliadky tvorivosti „Zlatá krajina“ je vypracovaný v 

zmysle Smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, 

riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

11.2. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť zaregistrovaním na Ministerstve 

školstva Slovenskej republiky. 

 

    11.3. Tento Organizačný poriadok je zaregistrovaný na Ministerstve školstva 

Slovenskej republiky pod číslom 2010-8659/27123:23-918 a nadobúda účinnosť od 1. augusta 

2010. 

 

 

Bratislava, 06.07.2010                                                          


