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

súťaţe vo výtvarnej tvorbe kolektívov ţiakov základných škôl a ţiakov 

gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 

„E K O P O S T E R“ 

 
Organizačný poriadok vychádza zo smernice Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 

súťaţí ţiakov škôl. 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Organizátor: KVAPKA, nezisková organizácia, Západ 1056/24, Trstená 028 01 

 

Odborný garant: Mgr. Jana Barťáková 

                              Mgr. Daniel Marček 

                              Mgr. Helena Michalcová 

                              Ing. Zuzana Hladeková 

                              Šéfredaktor regionálnych novín 

 

Čl. 1 

Poslanie súťaže 

 

Celoslovenská výtvarná súťaţ pre kolektívy ţiakov 2. stupňa základných škôl 

a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Výtvarné práce vyjadrujú postoj 

k ţivotnému prostrediu, k problémom súvisiacich so znečistením ţivotného prostredia. Súťaţ 

je doplnkovou aktivitou výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl a gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom. 

1. Umoţňuje pochopiť nevyhnutnosť byť zodpovedným k prírode. 

2. Podnecuje ţiakov myslieť a konať ekologicky. 

3. „Núti“ ţiakov pozorovať ţivotné prostredie, prehodnocovať videné a výtvarne o tom 

vypovedať. 

4. Podporuje kolektívnu prácu ţiakov, aktivizuje tvorivý rast a umoţňuje verejnú 

prezentáciu a konfrontáciu ich zručností. 

5. Zvyšuje záujem mladej generácie o aktívnu  pomoc a ochranu prírody. Pomáha budovať 

zodpovedný vzťah k stavu kvality ţivotného prostredia. Dáva priestor na prezentáciu 

výtvarného a obsahového názoru na reálny stav ţivotného prostredia, na spôsoby jeho 

zlepšenia a prezentáciu vlastného aktívneho podielu na tejto zmene. 

 

Čl. 2 

Charakter súťaže 

 

1. Výtvarnú súťaţ kolektívov EKOPOSTER vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a organizuje sa kaţdý 

školský rok. 

2. Organizátorom celoštátneho kola poveruje KVAPKU, neziskovú organizáciu. 

3. Súťaţ EKOPOSTER je výtvarná súťaţ pre kolektívy ţiakov 2. stupňa základných škôl 

a ţiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 



4. Z poverenia MŠVVŠ SR preberá usporiadateľ zodpovednosť za zabezpečenie 

kvalitného a nenarušeného priebehu súťaţe, ako aj vhodných súťaţných podmienok pre 

všetkých účastníkov súťaţe.  

 

 

Čl. 3 

Štruktúra a riadenie 

 

1. Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia - porota zloţená zo zástupcov 

výtvarných odborov základných umeleckých škôl, pracovníkov CHKO Horná Orava, zo 

zástupcov ŠL B. Bystrica odštepný závod Námestovo, zástupcov printových médií a 

členov KVAPKY, neziskovej organizácie, na čele ktorej stojí predseda.  

Predsedu a členov poroty vymenúva vyhlasovateľ súťaţe. 

2. Predseda odbornej poroty riadi činnosť odbornej poroty, zodpovedá za jej činnosť a za 

priebeh súťaţe. 

3. Odborná porota pripraví a zverejní formou propozícií súťaţe, podrobnosti 

o organizovaní jednotlivých ročníkov súťaţe. Propozície súťaţe vydáva najneskôr 

v mesiaci január kalendárneho roka, v ktorom sa súťaţ uskutoční. 

4. Predseda odbornej poroty vyhodnotí priebeh podujatia a predloţí písomnú správu      

MŠ SR do jedného mesiaca od ukončenia súťaţe. 

5. Výkony súťaţiacich hodnotí odborná porota. 

6. Súťaţe sa môţu zúčastniť kolektívy ţiakov 2. stupňa základných škôl a gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom. 

7. Súťaţiť môţu ţiaci s jednou doposiaľ nikde nezverejnenou prácou zhotovenou 

ľubovoľnou technikou, rôzneho formátu. 

8. Práce ţiakov budú v dvojtýţdňových intervaloch vystavované v troch okresných 

mestách Oravy - vo výstavných priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne, v Dome kultúry 

v Námestove a v MsKS v Tvrdošíne. 

9. Kategórie:  

Kategória ZŠ: 

I. kategória - ţiaci 5. - 6.ročníka ZŠ, 

II. kategória - ţiaci 7. - 8. ročníka ZŠ, 

III. kategória - ţiaci 9. ročníka ZŠ. 

Kategória gymnázií s osemročným vyučovaním: 

I. kategória – ţiaci primy – sekundy, 

II. kategória – ţiaci tercie – kvarty. 

 

Čl. 4  

Organizačné zabezpečenie 

 

1. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaţe – KVAPKA, nezisková 

organizácia, Západ 1056/24, Trstená. 

2. Do organizačného zabezpečenia patrí: 

 zabezpečenie a vypracovanie propozícií, 

 spolupráca s garantmi súťaţe, 

 propagácia a distribúcia informácií prostredníctvom propozícií, plagátov na školských 

úradoch, v základných školách a gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, 

 zabezpečenie prevozu EKOPOSTER-ov, 

 zorganizovanie pracovných stretnutí odbornej poroty, 



 usporiadanie slávnostného odovzdávania diplomov, vecných cien a osobitných cien 

víťazom v jednotlivých kategóriách. 

 

Čl. 5 

Podmienky účasti 

 

Účastníkmi výtvarnej súťaţe EKOPOSTER môţu byť ţiaci - kolektívy, ktoré spĺňajú 

podmienky stanovené organizačným poriadkom. 

 

Čl. 6 

Financovanie 

 

Výtvarná súťaţ EKOPOSTER je financovaná zo zdrojov: 

 finančný príspevok MŠVVŠ SR, 

 ŢSK, 

 finančná dotácia od sponzorov súťaţe, 

 účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: odborné, personálne, 

administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátor, 

spoluorganizátori). 

 

Čl. 7  

Hodnotenie 

 

1. Základným kritériom prác je ich obsahové poňatie a výtvarné prevedenie, ich originalita 

a nápaditosť. Ďalším kritériom je zosúladenie práce celého kolektívu do jedného celku. 

2. Práce súťaţiacich posudzuje odborná porota, ktorá rozhodne o umiestnení autorov 

a udelení cien. 

3. Odborná porota má minimálne 6 členov a predsedu. Všetci členovia odbornej poroty 

majú príslušné odborné vzdelanie a prax v pedagogickej, v printovej a environmentálnej 

oblasti. Hodnotenie prebieha na dvoch stretnutiach odbornej poroty.  

Na prvom stretnutí vyberie porota zo všetkých doručených maximálne 20 prác z kaţdej 

kategórie. Tieto budú následne vystavené najskôr vo výstavných priestoroch MsKS 

v Tvrdošíne, potom v Dome kultúry v Námestove a nakoniec v MsKS v Dolnom 

Kubíne. 

Na druhom zasadaní odborná porota určí víťazné práce v kaţdej kategórii a navrhne 

udelenie osobitnej ceny.  

Výsledok hodnotenia poroty je zaloţený na vzájomnom súhlasnom výbere 

najkvalitnejších súťaţných prác podľa jednotlivých vekových kategórií.  

Ak súťaţné práce nedosiahnu poţadovanú úroveň, odborná porota má právo rozhodnúť 

niektorú z cien neudeliť. 

4. Výsledky súťaţe budú zverejnené v komerčných aj verejnoprávnych médiách, na 

školských úradoch. Diplomy a vecné ceny víťazom budú odovzdané na slávnostnej 

vernisáţi vo výstavných priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne. 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

Súťaţiaci je povinný dodrţiavať organizačný poriadok v plnom rozsahu. 

 

 



 

 

Čl. 9 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Pri organizovaní súťaţe usporiadateľ dôsledne dodrţiava bezpečnostné a hygienické 

pravidlá platné pri práci so ţiakmi. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32610:26-911 

a nadobúda účinnosť dňa 6.9.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

 

Mgr. Anna Šimánková 
KVAPKA, nezisková organizácia 

Západ 1056/24, 028 01 Trstená 

e-mail: kvapkano@gmail.com 

www.kvapkano.wordpress.com 

mailto:kvapkano@gmail.com

