
                          

                                         O r g a n i z a č n ý   p o r i a d o k 

 

                        celoštátnej literárnej súťaţe pre ţiakov 8. a 9. ročníkov 

 

                            KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA 

 
Celoštátna literárna súťaţ Kukučínova literárna Revúca (ďalej len „KLR“) sa bude riadiť 

nasledujúcim organizačným poriadkom, ktorý je vytvorený v súlade so smernicou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 13/2009-R z 25. augusta 2009 o 

organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl.   

 

 

                                

                                                           Článok 1 

 

Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže 

 

                                           

 

1. Literárna súťaţ ţiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ je súčasťou výchovno-vyučovacieho 

procesu,    výrazne podporuje ich literárne aktivity a vytvára vhodný priestor na 

prezentáciu a vzájomné porovnanie svojich prác. Je zaloţená na systematickej 

skupinovej a individuálnej práci s talentovanými ţiakmi základných škôl. Je tieţ 

významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti ţiakov prispievajúcou k 

účelnému vyuţitiu voľného času. 

2. Vyhlasovateľom KLR pre daný ročník je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu  Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ  SR“) . Hlavným organizátorom je 

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej (ďalej len „PSLG“) Na organizovaní 

KLR sa podieľajú orgány štátnej správy v školstve, Mesto Revúca, Mestské kultúrne 

stredisko Revúca, prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia. 

3. Poslaním  súťaţe KLR je:  

a) aktivizovať ţiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu slovenského jazyka 

    v čase ich mimoškolskej činnosti;  

b) vzbudzovať a podporovať u ţiakov záujem o rodný jazyk, prehlbovať ich záujem 

     o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti;  

c) prispievať k vyhľadávaniu ţiakov talentovaných v kreatívnom písaní a podporovať   

ich odborný rast;  

d) spoluvytvárať konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich 

schopností.  

e)  prispievať k vytváraniu podmienok pre rast novej generácie budúcich spisovateľov,  

f ) umoţňovať konfrontáciu skúseností pedagógov ZŠ a PSLG s výchovou 

mimoriadne nadaných detí, 

g)k spätnému vyuţívaniu poznatkov učiteľov a tým skvalitneniu výchovno- 

vyučovacieho procesu na ZŠ a PSLG, 

 

 

4. KLR je individuálnou súťaţou ţiakov základných škôl, ktorej výsledkom je 

samostatný písomný prejav na zvolenú tému.   

 



Článok 2 

 

Štruktúra súťaže 

 

 

1. Súťaţ sa organizuje kaţdoročne ako nepostupová s celoštátnou pôsobnosťou. 

2. Kľúč k účasti v súťaţi určujú propozície súťaţe (viď. čl.6, body 1. – 2.) 

3. KLR je určená pre ţiakov 8.a 9. ročníkov základných škôl 

4. Za účastníkov súťaţe sa pokladajú všetci ţiaci 8.a 9. ročníkov základných škôl na 

Slovensku, ktorí do termínu uzávierky pošlú svoje súťaţné práce. 

5. Účasť ţiakov v súťaţi je dobrovoľná.                                                

6. Súťaţné práce (viď. čl. 6, bod 3)  sa posielajú priamo organizátorovi- PSLG Revúca 

                                        

Článok 3 

 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

   

 

1. Súťaţ vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu  SR a súťaţný systém 

určuje  organizátor súťaţe, Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej. 

2. Súťaţ sa organizuje ako jednokolová s celoštátnou pôsobnosťou v PSLG v Revúcej. 

3. Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s celoštátnou súťaţou 

KLR vykonáva organizátor, poverený vyhlasovateľom súťaţe. Organizátor sa riadi 

organizačným poriadkom KLR, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými 

právnymi  predpismi. 

4. Za vyhlásenie súťaţe sa povaţuje jej schválenie ministerstvom, zaregistrovanie 

organizačného poriadku a jeho zverejnenie na internetovej stránke ministerstva. 

5. Účastníkmi môţu byť tí ţiaci škôl, ktorí spĺňajú podmienky stanovené propozíciami 

súťaţe a organizačným poriadkom. 

6. Kaţdý ročník KLR vyhodnotí komisia a najneskôr do konca júna podá písomnú správu 

MŠVVaŠ SR.  

7. Na zrušenie vyhlásenej súťaţe je potrebné predloţiť ministerstvu ţiadosť o zrušenie 

súťaţe a jej vyradenie zo zoznamu súťaţí.     

     

 

                                      

Adresa a úplný kontakt organizátora: 

 

Prvé slovenské literárne gymnázium  

Ţelezničná 260 

050 01 Revúca 

Tel.č. 058 4426401 

Fax    058 4881020 

e-mail pslgrevuca.@ferdonet.sk                                           

 

 

 

 

 

 

mailto:pslgrevuca.@ferdonet.sk


 

                                                              Článok 4 

 

                                                   R i a d e n i e   s ú ť a ž e 

 

1. Celoslovenské kolo súťaţe riadi odborná komisia vymenovaná ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

2. Členstvo v odbornej komisii, ako  i  funkcia predsedu odbornej komisie je čestné 

a nezastupiteľné. 

3. Odborná komisia je trojčlenná, zloţená z pedagógov  PSLG  vyučujúcich literárnu 

tvorbu, ţurnalistiku a odborného zamestnanca Odboru školstva a kultúry 

Banskobystrického samosprávneho kraja. 

4. Odbornú porotu a predsedu odbornej poroty vymenuje predseda odbornej komisie. 

5. Odbornú porotu riadi jej predseda, dáva podklady pre odbornú komisiu, ktorá 

pripravuje vyhodnotenie súťaţe. 

6. Odborná porota pracuje podľa organizačného poriadku a propozícií súťaţe. 

 

 

                                                             Článok 5 

 

O r g a n i z a č n ý  p o r i a d o k  s ú ť a ž e 

 

 

1. Súťaţe sa môţe zúčastniť kaţdý ţiak 8. a 9. ročníka ZŠ. 

2. Súťaţ je jednokolová, školy posielajú práce do celoslovenského kola. 

3. Súťaţné práce v troch identických exemplároch s maximálnym rozsahom tri  na 

počítači písané strany bude hodnotiť odborná porota v troch kategóriách: 

a) poézia 

b) próza 

c) publicistika 

4. Na kaţdej súťaţnej práci musí byť uvedené meno a priezvisko, trieda, škola a dátum 

narodenia autora. 

5. Príspevky musia byť napísané na počítači. 

6. Príspevky nesmú byť publikované do dňa zverejnenia výsledkov súťaţe. 

7. Účastník súťaţe je povinný dodrţať termín uzávierky. Príspevky zaslané po termíne 

nebudú akceptované. 

8. Téma prác je voľná. 

9.  Odborná porota vyberie po tri najlepšie práce v kaţdej kategórii, ktoré získavajú zlaté 

pásmo. Autori dostanú diplom  a vecnú cenu. Ostatné práce rozdelí porota podľa 

kvality do strieborného a bronzového pásma. Autori týchto prác dostanú diplom.  

10. Študenti PSLG vyberú jednu prácu, autor ktorej získava Cenu PSLG. 

11. Pri výraznom prekročení rozsahu nemusia byť hodnotené práce v celom znení. 

12. Uzávierka súťaţe sa uskutoční kaţdoročne v decembri, vyhodnotenie v marci 

nasledujúceho roka /konkrétny termín určí organizátor súťaţe/. 

13. Rozhodnutie poroty je konečné a nie je moţné sa proti nemu odvolať. 

 

 

 

 

                                                         



                                                             Článok 6 

 

                                  S p ô s o b   v y h o d n o t e n i a   s ú ť a ž e 

 

1. Za odbornosť a objektívnosť hodnotenia zodpovedá predseda poroty. 

2. Výsledky súťaţe predseda poroty verejne vyhlási na vyhodnotení, následne sú 

zverejnené aj na internetovej stránke PSLG. 

3. Predseda poroty odovzdáva diplomy a ceny víťazom. 

4. Porota uskutoční pracovný seminár pre súťaţiacich, ich pedagógov a študentov PSLG, 

na ktorom vyhodnotí jednotlivé súťaţné práce. 

5. Riaditeľstvo PSLG v Revúcej zohľadní výsledky súťaţe pri prijímacom konaní na 

PSLG. 

6. Výsledky súťaţe budú uverejnené v Učiteľských novinách . 

 

 

 

                                                              Článok 7 

 

                                P r á v a   a   p o v i n n o s t i   s ú ť a ž i a c i c h  

 

1. Účasť na súťaţi KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA  je dobrovoľná. 

2. Súťaţe sa zúčastnia ţiaci ZŠ, ktorí spĺňajú podmienky stanovené organizačným 

poriadkom a propozíciami súťaţe. 

3. Účasť ţiakov predpísaných ročníkov  (ţiaci 8.-9. ročníkov ZŠ)  musí byť dodrţaná. 

4. Všetci súťaţiaci majú právo na úhradu stravy, ubytovania, cestovných nákladov 

spojených s účasťou v súťaţi v zmysle platných právnych predpisov 

5. Kaţdý súťaţiaci je povinný dodrţiavať pravidlá súťaţe a rešpektovať pokyny 

organizátorov. 

 

 

 

                                                               Článok 8 

 

                B e z p e č n o s ť   a   o c h r a n a   z d r a v i a    s ú ť a ž i a c i c h  

 

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

aktivít v  rámci KLR   je zabezpečovaná v zmysle základných právnych noriem BOZ pri 

práci, výchove a vyučovaní  uvedených v Zákonníku práce a pokynoch  MŠVVaŠ SR a 

jednotlivých organizátorov. 

2. Ak sa ţiaci zúčastňujú vyhodnotenia KLR  mimo sídla školy, sprevádzajúci  

pedagogický dozor dohliadne, aby boli poučení o hlavných zásadách BOZ. 

3. V prípade, keď ţiak  cestuje na vyhodnotenie súťaţe, prinesie so sebou písomný súhlas 

zákonného zástupcu k účasti ţiaka na vyhodnotení. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Článok 9 

 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže 

 

1. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním celoštátneho kola KLR sú 

hradené z dotácií,  získaných   prostriedkov vyhlasovateľa  celoštátnej súťaţe a z 

prostriedkov organizátora  súťaţe. 

2. Náklady spojené s účasťou v celoštátnom kole uhradí organizátor súťaţe súťaţiacemu,  

ktorý  sa umiestnil v zlatom pásme a 1 sprevádzajúcemu pedagógovi. 

3.  Finančné  prostriedky na organizovanie celoštátnej súťaţe prideľuje  vyhlasovateľ 

súťaţe  kaţdoročne na základe predloţeného plánovaného rozpočtu na jednotlivý 

ročník súťaţe.    

4. Ceny, diplomy a čestné uznania pre súťaţiacich zabezpečujú organizátori súťaţe 

v spolupráci s Krajským školským úradom v Banskej Bystrici. 

5. Z finančných prostriedkov sa zabezpečujú ceny pre súťaţiacich v zlatom pásme, 

diplomy, cestovné, stravné, poštovné náklady, materiálno-technické zabezpečenie, 

prenájom priestorov, odmeny za vykonané práce 

6. Organizátor nepoţaduje od súťaţiacich účastnícky poplatok. 

7. Po ukončení súťaţe predloţí organizátor príslušnému krajskému školskému úradu 

vyúčtovanie finančného preddavku. V prípade nevyčerpania poskytnutého finančného 

preddavku vráti organizátor nevyčerpané finančné prostriedky na účet krajského 

školského úradu. 

 

 

                                                              Článok 10 

 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

1. Týmto sa ruší Organizačný poriadok celoslovenskej súťaţe Kukučínova literárna 

Revúca, ktorý  bol zaregistrovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod 

číslom 369/2002-42 s účinnosťou od 1. apríla 2002.  

2. Tento Organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pod číslom 2010-14386/35752:46-911 zo dňa 27. septembra 2010. 

3. Podľa tohto Organizačného poriadku sa postupuje od 1. októbra 2010.  

 

 

 

 

 


