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Usporiadateľ: sekcia krízového riadenia  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
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Čl.1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Výtvarná  súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany (ďalej len 

„súťaž“) sa koná ako celoslovenská súťaž  každoročne pod záštitou sekcie.  

(2) Účelom súťaže je vyvíjať aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej 

únie na úseku civilnej ochrany a implementácie a fungovania čísla tiesňového volania 

112 a odporúčaniami Európskej asociácie tiesňových volaní (EENA), ktoré sú zamerané 

na deti a mládež pri akceptovaní čísla tiesňového volania 112 ako nástroja perspektívnej 

pripravenosti budúcich používateľov.  

(3) Organizačne, metodicky a koordinačne súťaž zabezpečuje sekcia vo vzťahu  

k národnému kolu súťaže a okresné úrady v spolupráci s príslušnými centrami podpory 

vo vzťahu k okresným kolám súťaže.  

(4) Oficiálne logo súťaže je zobrazené  v záhlaví organizačného poriadku súťaže. 

Usporiadateľ zabezpečí používanie loga súťaže na všetkých písomnostiach, webovej 

stránke, propagačných, edukatívnych a osvetových materiáloch a propagačných, 

edukatívnych a osvetových, akciách v súlade s uzavretou licenčnou zmluvou.   

 

 

Čl. 2 

Poslanie a ciele súťaže 

(1) Poslaním  súťaže  je vykonávať osvetu  civilnej  ochrany  a jej prepojenie s jednotným 

európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom 

zapojenia detí materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl,  

špeciálnych škôl a detských domovov bez ohľadu na  zriaďovateľa.   

(2) Cieľmi súťaže sú: 

a) priblížiť  deťom  hravou formou, rôznorodými umeleckými technikami a formami 

(napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, 

modelovacej hmoty  alebo iného materiálu,  maľovanka, nálepka, samolepka, návrh 

poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, maskot, pexeso, 

leporelo a iné) tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym 

číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety 

a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. maskot, kalendár, pexeso, leporelo, 

osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety),  

b) motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a 

efektívnemu využívaniu voľného času, 

c) vytvárať pre školy, školské zariadenia a pedagogických zamestnancov konkurenčné 

prostredie na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného 

o atraktívne prvky vo vzťahu k prierezovej téme Ochrana života a zdravia v rámci 

štátnych vzdelávacích programov.  

 

Čl. 3 

Charakter súťaže 

(1) Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou detí materských škôl, žiakov základných 

škôl, žiakov základných umeleckých škôl, žiakov špeciálnych škôl a detí detských 

domovov. Súťaž je založená na systematickej práci s deťmi a mládežou. Účasť na súťaži 

je dobrovoľná. 
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(2) Súťaž podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí 

a umeleckú tvorivosť, rozširuje a precvičuje teoretické vedomosti získané od svojich 

pedagógov, rodičov a okolia. 

(3) Súťaž a tému súťaže pre príslušný školský rok vyhlasuje sekcia v termíne do 15. 

septembra. Súťaž sa vyhlasuje v rámci národného kola organizovaného sekciou 

v súčinnosti s okresným úradom na základe spoločnej dohody generálneho riaditeľa  

sekcie a prednostu okresného úradu pre nasledovné kategórie: 

 

I. deti materských škôl  (1. až 3. miesto)     

 II.  žiaci základných škôl I. stupňa (1. až 3. miesto)   

 III.  žiaci základných škôl II. stupňa (1. až 3. miesto)    

IV. žiaci základných umeleckých škôl (1. až 3. miesto)  

V. žiaci špeciálnych škôl (1. až 3. miesto)    

VI. deti detských domovov (1. až 3. miesto)    

VII. najangažovanejší učiteľ materskej školy (1 ocenený) 

VIII. najangažovanejší učiteľ základnej školy (1 ocenený) 

IX. najangažovanejší učiteľ základnej umeleckej školy (1 ocenený) 

X. najangažovanejší učiteľ špeciálnej školy (1 ocenený) 

XI.  najangažovanejší vychovávateľ detského domova (1 ocenený) 

XII. najlepšia práca zo všetkých kategórií   (1 ocenený) 

XIII. najaktívnejší okresný úrad (1 ocenený) 

XIV. najaktívnejšia materská škôlka (1 ocenený) 

XV. najaktívnejšia základná škola (1 ocenený) 

XVI. najaktívnejšia základná umelecká škola (1 ocenený) 

XVII. najaktívnejšia špeciálna škola (1 ocenený) 

XVIII. najaktívnejší detský domov (1 ocenený) 

XIX.  cena za prínos pre rozvoj civilnej ochrany a šírenie osvety (1 ocenený) 

XX. špeciálna cena v závislosti od konkrétnej situácie.  

(4) Súťaž sa vyhlasuje v rámci okresného kola organizovaného okresným úradom na základe 

pozvánky prednostu okresného úradu v spolupráci s riaditeľmi  škôl a riaditeľmi detských 

domovov najneskôr do 30. septembra príslušného školského roka zaslaním prihlášok 

a propozícií okresného kola všetkým školám a detským domovom v okrese pre 

nasledovné kategórie: 

 

I. deti materských škôl  (1. až 3. miesto) 

II. žiaci základných škôl I. stupňa (1. až 3. miesto)   
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III. žiaci základných škôl II. stupňa (1. až 3. miesto)    

IV. žiaci základných umeleckých škôl (1. až 3. miesto)  

V. žiaci špeciálnych škôl (1. až 3. miesto)    

VI. deti detských domovov (1. až 3. miesto) 

VII. najlepšia práca zo všetkých kategórií (1 ocenený).  

(5) Sekcia vo  vzťahu k národnému kolu a okresný úrad vo vzťahu k okresnému kolu majú 

právo nevyhlásiť alebo neoceniť niektorú z kategórií podľa odsekov 3 a 4.  
 

Čl. 4 

Úrovne súťaže, organizátori, postupový kľúč 

(1) Súťaž má postupový charakter a prebieha v dvoch  úrovniach: 

a) okresné kolo  má charakter výberovej súťaže pre priamy postup na národné  

kolo. Okresné kolo je vyhlásené, organizované príslušnými okresnými úradmi 

– odbormi krízového riadenia. V prípade oslovenia špeciálnych škôl,   

v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti sú špeciálne školy, je potrebné 

spolupracovať aj s odbormi školstva okresných úradov v sídle kraja. 

Vyhodnotenie okresného kola sa uskutoční  1. decembra príslušného školského  

roka a prebieha pri príležitosti  Národného dňa čísla tiesňového volania 112.   

b) národné kolo  je celoštátnym kolom súťaže pre postupujúcich z okresných  kôl 

a je vyhlasované a organizované sekciou v súčinnosti s okresným úradom na 

základe spoločnej dohody generálneho riaditeľa sekcie a prednostu okresného 

úradu. Vyhodnotenie národného kola sa uskutoční 1. marca príslušného 

školského roka a prebieha pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany. 

V rámci národného kola sa vyhodnocujú prihlásené práce z okresných kôl.   

(2) Usporiadateľ okresného kola vypracuje „Propozície“ okresného kola, v ktorých uvedie: 

 tému súťaže, 

 bližšiu špecifikáciu formy spracovania prác, 

 termín, miesto a spôsob doručenia prác, 

 riaditeľa súťaže, ktorý je spravidla predsedom poroty, 

 klauzulu s textom „Práca musí byť riadne a čitateľne označená: meno, priezvisko a 

vek dieťaťa/žiaka, trieda, ktorú žiak navštevuje a čitateľný otlačok pečiatky školy“,  

 klauzulu s textom „Doručením práce v termíne a na miesto určenia podľa týchto 

Propozícií okresného kola sa považuje práca za prihlásenú do súťaže“,  

 klauzulu k postupu s textom „Do národného kola postúpi víťazná práca okresného 

kola vo svojej kategórii.“  

 

(3) Usporiadateľ národného kola vypracuje „Propozície“ národného kola, v ktorých uvedie: 

 tému súťaže, 

 bližšiu špecifikáciu formy spracovania prác, 

 termín, miesto a spôsob doručenia prác, 

 riaditeľa súťaže, ktorý je spravidla predsedom poroty, 

 klauzulu s textom „Práca musí byť riadne a čitateľne označená: meno, priezvisko a 

vek dieťaťa/žiaka, trieda, ktorú žiak navštevuje a čitateľný otlačok pečiatky okresného 

úradu“,  
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 klauzulu s textom „Doručením práce v termíne a na miesto určenia podľa týchto 

Propozícií národného kola sa považuje práca za prihlásenú do súťaže“,  

 klauzulu k postupu s textom „Do národného kola postúpi víťazná práca okresného 

kola vo svojej kategórii.“  

 

 

Čl. 5 

Organizačné zabezpečenie súťaže 

(1)  Pre vyhodnotenie prihlásených prác v rámci okresného kola a národného kola riaditeľ 

súťaže vytvorí detské poroty. Členmi detskej poroty nemôžu byť súťažiace deti. Detskú 

porotu tvoria pre všetky kategórie dievčatá a chlapci v rovnakom pomere a v tomto 

zložení:  

a) práce materských škôl hodnotí porota zložená zo 6 detí základnej školy I. stupňa v 

zložení 3 dievčatá + 3 chlapci,  

b) práce žiakov základných škôl I. stupňa, špeciálnych škôl a detí detských domovov vo 

veku 6 - 10 rokov hodnotí druhá porota v zložení 3 žiakov II. stupňa z vylosovanej 

základnej školy a 3 detí z detského domova vo veku 6 - 10 rokov (2 chlapci + 1  

dievča a 2 dievčatá + 1 chlapec), 

c)  práce žiakov základných škôl II. stupňa, detských domovov vo veku 11 - 15 rokov 

hodnotí tretia porota zložená z detí tejto vekovej  kategórie: 2 žiaci základnej školy, 2 

deti z detského domova a 2 žiaci špeciálnej školy, pri zachovaní obsadenia 1 chlapec 

a 1 dievča,  

d) práce žiakov základných umeleckých škôl hodnotí štvrtá porota v zložení 6 žiakov 

z vylosovanej základnej umeleckej školy v zložení 3 dievčatá + 3 chlapci.  

(2) Výber členov detskej poroty do okresného kola vykoná okresný úrad v spolupráci so 

zapojenými  školami a detskými domovmi. Výber členov detskej poroty do národného 

kola vykoná  sekcia a okresný úrad, ktorý bude  na základe spoločnej dohody 

generálneho riaditeľa sekcie a prednostu okresného úradu spoluusporiadateľom 

národného kola. Sekcia vo  vzťahu k národnému kolu a okresný úrad vo vzťahu 

k okresnému kolu majú právo vytvoriť iné zloženie detskej poroty, ak zloženie detskej 

poroty podľa odseku 1 neumožňujú objektívne okolnosti pri zachovaní princípu 

nominácie dievčat a chlapcov v rovnakom pomere pre všetky kategórie.  

(3) Najlepšiu prácu ohodnotí spoločná porota zložená zo všetkých vyššie spomínaných 

členov spomedzi všetkých doručených prác.  

(4) Detská porota vyhodnotí v jednotlivých  kategóriách prvé 3 miesta, pričom na miesto  

organizovania národného kola súťaže  sa doručia len víťazné práce z okresného kola.   

(5) Vyhodnotením súťaže vo vzťahu k národnému kolu, ako aj okresnému kolu je vernisáž 

výstavy, kde sa odovzdajú vecné ceny autorom ocenených prác a ďalším oceneným. 

V rámci okresného kola sa vystavujú všetky práce, bez ohľadu na ocenenie. V rámci 

národného kola sa vystavujú všetky práce prihlásené do národného kola podľa pravidiel 

organizačného poriadku súťaže, bez ohľadu na ocenenie.  

(6) Miestom konania vernisáže výstavy môžu byť priestory okresného úradu, školy, 

školského zariadenia, detského domova alebo iných  ustanovizní a organizácií poskytnuté 

usporiadateľovi bezodplatne.      

(7) Po ukončení okresného kola súťaže sa zaslané výtvarné práce vracajú späť  na 

vyžiadanie. Okresný úrad vyzve súťažiace školy a detské domovy, aby si výtvarné práce, 

ktoré nepostúpili do národného kola, vyzdvihli na príslušnom odbore krízového riadenia, 
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ak sa okresný úrad  so školou alebo detským domovom nedohodnú inak. Práce zaslané na 

národné kolo budú po vyhodnotení zaslané späť sekciou na príslušné okresné úrady. 

Navrátené práce z národného kola si taktiež môžu súťažiace školy a detské domovy 

vyzdvihnúť na príslušnom odbore krízového riadenia, ak sa okresný úrad  so školou alebo 

detským domovom nedohodnú inak. 

(8) Výsledkovú listinu okresného kola podpíše riaditeľ súťaže a prednosta okresného úradu a 

túto zašlú všetkým zúčastneným školám a detským domovom a zverejnia ju na webovom 

sídle okresného úradu alebo formou vývesky na okresnom úrade. Výsledkovú listinu 

národného kola podpíše riaditeľ súťaže, generálny riaditeľ sekcie a prednosta okresného 

úradu, ktorý bude na základe spoločnej dohody generálneho riaditeľa sekcie a prednostu 

okresného úradu spoluusporiadateľom národného kola a túto zašlú všetkým zúčastneným  

školám a detským domovom  a zverejnia ju na webovom sídle ministerstva.        

(9) Okresný úrad zašle v elektronickej forme sekcii a okresnému úradu, ktorý bude  na 

základe spoločnej dohody generálneho riaditeľa sekcie a prednostu okresného úradu  

spoluusporiadateľom  národného kola výsledkovú listinu podpísanú riaditeľom súťaže a 

prednostom okresného úradu, fotodokumentáciu víťazných prác jednotlivých kategórií, 

fotodokumentáciu všetkých zaslaných prác do okresného kola a ostatné fotografie 

z okresného kola cez službu zásielka „ÚSCHOVŇA“ najneskôr do 20. januára 

príslušného školského roka.  

(10) Okresný úrad zašle sekcii a okresnému  úradu, ktorý bude  na základe spoločnej dohody 

generálneho riaditeľa sekcie a prednostu okresného úradu spoluusporiadateľom 

národného kola aj zoznam zaslaných prác do národného kola súťaže vrátane 

naskenovaných záväzných  prihlášok výtvarných  prác detí alebo žiakov postupujúcich z 

okresného kola do národného kola na predpísanom formulári podľa čl. 6 ods. 2 najneskôr 

do 20. januára príslušného školského roka. Vzor zoznamu zaslaných prác do národného 

kola je uvedený v prílohe č. 1.   

(11) Sekcia zabezpečí umiestnenie fotografií z okresného kola a národného kola na webovom 

sídle ministerstva a na najnavštevovanejších sociálnych sieťach a doménach 

umožňujúcich bezplatné umiestnenie.   

 

Čl. 6 

Podmienky účasti v súťaži 

(1) Súťaže sa zúčastňujú prihlásené školy a detské domovy prostredníctvom prihlásených 

prác. Do súťaže môže byť predložená práca, ktorá je vyhotovená samotnými deťmi 

v školskom zariadení, doma v rámci domácej úlohy alebo v rámci krúžkovej záujmovej 

činnosti. Do okresného  kola školy a detské domovy zasielajú práce najneskôr do 1. 

novembra príslušného školského roka. Nie je možné reprezentovať tou istou výtvarnou 

prácou dve rôzne školy alebo dva rôzne detské domovy alebo školu aj detský domov. 

Taktiež nie je možné opakovane prihlásiť výtvarnú prácu, ktorá už v minulosti bola do 

súťaže prihlásená. 

(2) Vysielajúca materská škola, základná škola, základná umelecká škola, špeciálna škola a 

detský domov doručia  poštou usporiadateľovi okresného kola  súťaže  prihlášku vrátane 

výtvarnej práce dieťaťa alebo žiaka na zaslanom formulári podľa pokynov v pozvánke do 

stanoveného termínu.  Prihlášku vrátane výtvarnej práce je možné doručiť na okresný 

úrad osobne na odbor krízového riadenia alebo poštou. Vzor  prihlášky  je uvedený 

v prílohe č. 2.     
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(3) Dieťa alebo žiaka na vyhodnotenie prác súťaže alebo účasť v detskej porote sprevádza 

dospelá osoba, spravidla pedagóg, vychovávateľ alebo  rodič. 

 

Čl. 7 

Finančné a materiálne zabezpečenie súťaže 

(1) Okresné kolo a národné kolo sa financujú z rozpočtu ministerstva. Sekcia vyčlení  

finančné prostriedky na organizáciu, stravovanie, občerstvenie, materiálno-technické 

zabezpečenie, cestovné náhrady, ocenenia, osvetové tlačoviny a propagáciu národného 

kola. Sekcia vyčlení ďalej finančné prostriedky aj na obstaranie ocenení na jednotlivé 

kategórie vyhlásené okresnými úradmi  pre všetky okresné úrady.  

(2) Sekcia pridelí cez príslušné krajské centrum podpory okresným úradom ako nákladovým 

strediskám finančné prostriedky v sume 100 EUR v položke konkurzy a súťaže. Tieto 

finančné prostriedky okresný úrad  použije na zabezpečenie stravovania, občerstvenia, 

cestovných náhrad a prípadne iného drobného materiálneho zabezpečenia okresného kola 

súťaže v súlade s Metodickým usmernením k aplikácii postupu zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou č.s. OVO-2016/000475-7, ako aj v súlade s Dodatkom k Metodickému 

usmerneniu k aplikácii postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou č.s. OVO-2016-

000475-29.  

(3) Na organizačné a materiálne zabezpečenie súťaže je možné využiť aj mimorozpočtové 

zdroje a finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií a sponzorov. 

 

Čl. 8 

Riadenie a hodnotenie súťaže 

(1) Súťaž na okresnom  kole, ako aj národnom  kole je riadená riaditeľom súťaže. 

Riaditeľa súťaže národného kola určuje generálny riaditeľ sekcie. Riaditeľa súťaže 

okresného kola určuje prednosta okresného úradu. Riaditeľ súťaže spravidla vykonáva 

zároveň funkciu predsedu poroty. Funkcia riaditeľa súťaže je čestná.  

(2) Riaditeľ súťaže okresného kola zodpovedá za spracovanie a zaslanie „Propozícií 

okresného kola“ školám, školským zariadeniam a detským domovom v územnej 

pôsobnosti okresného úradu najneskôr do 20. septembra príslušného školského roka, 

plynulý priebeh súťaže  a dodržiavanie súťažných podmienok. 

(3) Detská porota hodnotí prihlásené práce  podľa vlastného vnímania. Neohodnotenie 

a dodatočné hodnotenie sú zakázané.    

 

Čl. 9 

Práva a povinnosti súťažiacich 

(1) Účasť v súťaži, ako aj na vyhlásení výsledkov je dobrovoľná. V prípade neúčasti autora 

práce alebo oceneného na vyhodnotení, cenu  za dieťa alebo oceneného môže prevziať 

iná zodpovedná alebo poverená osoba.  

(2) Diela prihlásené do súťaže, sa považujú podľa  § 93 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon, za školské diela.  Škola, ktorú navštevuje autor diela udelí výhradnú sublicenciu 

ministerstvu ako vyhlasovateľovi/usporiadateľovi súťaže na použitie prihláseného 

školského diela. 

(3) Nominačné práce a víťazné práce má vyhlasovateľ/usporiadateľ právo zverejniť najmä na 

účely propagácie súťaže a osvety čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vo 

vzťahu k verejnosti za podmienok uvedenia autora výtvarnej práce a označenia materskej 
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školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, špeciálnej školy alebo detského 

domova, ktorá výtvarnú prácu dieťaťa alebo žiaka prihlásila do súťaže.  

 

Čl. 10 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Za dodržanie bezpečnosti a ochrany  zdravia účastníkov počas súťaže zodpovedá usporiadateľ 

alebo pedagógovia, pedagogický dozor určený riaditeľom príslušnej školy, ak sa 

vyhodnotenie súťaže koná v škole alebo školskom zariadení.   

 

Čl. 11 

Záverečné  ustanovenia  
 

(1) Organizačný poriadok súťaže je vydaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení 

a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl a školských zariadení v znení smernice č. 

6/2013. 

(2) Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-20723/40641:3-921 a nadobúda účinnosť 

1. októbra 2016.   

     

         

 


