
Organizačný poriadok celoslovenskej recitačnej súťaže v prednese poézie 

a prózy štúrovcov 

 

Kráľove Šahy 

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže 

 

     KRÁĽOVE ŠAHY je celoslovenská recitačná súťaž základných škôl (ďalej len „ZŠ“), základných 

umeleckých škôl (ďalej len „ZUŠ“), stredných škôl (ďalej len „SŠ“) a dospelých v prednese poézie 

a prózy štúrovcov. Je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu v rámci literárnej výchovy. 

Orientovaná je na zmysluplné využívanie voľného času deti a mládeže a tvorivej aktivity, smerujúcej 

k ich profesionálnej orientácii. Súťaž je dobrovoľná záujmovou činnosťou žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ, 

dotvorená účasťou školského prostredia na systematickej práci so žiakmi v oblasti poznávania 

a interpretácie klasickej slovenskej poézie a prózy. Hodnotí sa ako činnosť učiteľov a žiakov priamo 

súvisiaca s výchovnovzdelávacím procesom na týchto školách. 

 

Článok 2 

Poslanie súťaže 

 

     Poslaním celoštátnej súťaže Kráľove Šahy pre žiakov ZŠ, ZUŠ SŠ a dospelých je: 

-  prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov ZŠ, ZUŠ, SŠ, 

-  viesť žiakov k prejavom samostatnej tvorivej činnosti, 

-  prispievať k účelnému a aktívnemu využívaniu voľného času, 

-  umožňovať pedagógom tvorivý kontakt s poznatkami získanými na jednotlivých úrovniach súťaže, 

   a prenášať ich do výchovnovzdelávacieho procesu v rámci predmetu literárna výchova 

-  vytvoriť podmienky pre účasť zahraničných Slovákov v celoštátnom kole súťaže Kráľove Šahy. 

 

 

 



Článok 3 

Riadenie súťaže 

 

1.  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2.  Súťaž riadia odborné komisie podľa príslušných úrovní nasledovne:  

triedne a školské kolá - predmetová komisia slovenského jazyka v spolupráci s MO Matice slovenskej, 

obvodné a krajské kolá - koordinuje krajský školský úrad v spolupráci s odbormi Matice slovenskej,  

celoslovenské kolo - riadi komisia zložená z členov učiteľského zboru usporiadajúcej školy, Matice 

slovenskej. 

3.  Členstvo v komisiách  je čestné a nezastupiteľné. 

 

Článok 4 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórii 

 

     Celoštátna recitačná súťaž Kráľove Šahy sa organizuje vždy k jubileám úmrtia (1876) a uväznenia 

slovenského romantického básnika štúrovskej generácie Janka Kráľa v Šahách (1848), teda ako 

bienále a trienále. 

1.  Celá súťaž sa uskutočňuje v mesiacoch január – jún príslušného roka, resp. ročníka. 

2.  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ a dospelí ako aj zahraniční Slováci v piatich kategóriách: 

A - kategória: žiaci ZŠ a osemročných gymnázií príma – kvarta, 

B – kategória: žiaci stredných škôl, 

C – kategória: žiaci ZŠ a SŠ s iným vyučovacím jazykom ako slovenským a zahraniční Slováci  

                                 bez vekového obmedzenia,  

D – kategória: dospelí recitátori nad 19 rokov, 

E – kategória: zborové recitácie, dramatizované a zhudobnené pásma bez vekového obmedzenia,  

     Súbory s počtom členov maximálne 10  + 1 vedúci. 

3.  Recitátori vo všetkých  kategóriách súťažia s jednou básňou alebo prózou z tvorby štúrovcov  

    v slovenskom jazyku. 



4.  Školské kolá sa uskutočnia v príslušnom roku konania súťaže do 15. februára, obvodné kolá do 

     15. marca, krajské kolá do 15. apríla. Celoštátne kolo sa uskutoční v čase od 20. apríla do 

    10. mája 

5.   Školské kolo súťaže v A,B,C a E kategórii organizujú školy, základné kolo kategórie D organizujú 

      Miestne odbory Matice slovenskej. Do vyššieho kola postupujú len víťazi  jednotlivých kategórií. 

      Predsedovia odborných komisií obvodných kôl súťaže oznámia mená víťazov doporučeným listom 

do troch dní Krajskému školskému úradu.  

      Predsedovia krajských kôl oznámia  mená víťazov doporučeným listom do troch dní riaditeľovi 

školy organizujúcej celoslovenské kolo.  

      Usporiadateľom celoslovenského kola je Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy, 

telefón 036/7410620,      e-mail      skolajanko@gmail.com . 

6.  Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy zabezpečuje súťaž po organizačnej, personálnej 

     a technickej stránke. Preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu 

súťaže. 

 

Článok 5 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1.  Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých účastníkov 

     súťaže. 

2.  Za dodržanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor príslušného kola súťaže 

a pedagógovia poverení riaditeľom školy. 

3.  Na súťaž cestujú žiaci spravidla v sprievode pedagogického zamestnanca, alebo inej osoby staršej 

ako 18 rokov určenej riaditeľom školy. Žiaci mladší ako 18 rokov potrebujú k účasti vo vyšších kolách 

súťaže písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. 

4.  Organizátori príslušných kôl súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže dodržiavanie platných 

     bezpečnostných predpisov. 
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Článok 6 

Vyhlasovatelia a usporiadatelia súťaže 

 

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2. Spoluvyhlasovateľom súťaže sú: Matica slovenská, Mesto Šahy. 

3. Hlavným usporiadateľom súťaže je Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy. 

4. Spoluusporiadateľmi sú Miestne odbory Matice slovenskej, Domy Matice slovenskej, KŠÚ. 

5. Usporiadateľom školských kôl je príslušná základná alebo stredná škola. 

 

Článok 7 

Finančné zabezpečenie súťaže 

1. Finančný príspevok na súťaž poskytuje krajskému školskému úradu Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok. 

2. Krajský školský úrad uzavrie s hlavným usporiadateľom súťaže zmluvný vzťah na 

zabezpečenie súťaže vrátane maximálnej finančnej sumy. Organizátorovi poskytne finančné 

prostriedky formou preddavku, prípadne formou refundácie vopred vynaložených  

finančných prostriedkov. 

3. Z finančných prostriedkov určených na súťaž je možné uhradiť len výdavky súvisiace 

s prípravou a organizovaním súťaže. 

4. Finančné prostriedky je potrebné pri materiálno-technickom zabezpečení súťaže využívať čo 

najefektívnejšie. 

5. Pri súťaži sa v maximálnej miere budú využívať priestory školy a zariadenia školského 

stravovania. 

6. Úspešní účastníci celoslovenského kola súťaže sú ocenení v zmysle platnej smernice, pričom 

organizátor môže na ocenenie získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové zdroje, čím môže 

ceny pre víťazov súťaže zvýšiť. 

7. Po ukončení súťaže predloží organizátor krajskému školskému úradu vyúčtovanie preddavku 

a vráti nevyčerpané finančné prostriedky na jeho účet. 

8. Vyúčtovanie, náležitosti jednotlivcov spojené s účasťou na celoslovenskom kole súťaže je 

potrebné bezpodmienečne predložiť do 30 dní po súťaži, organizátor následne zrealizuje jej 

hospodársku uzávierku. 

9. Organizátor bude viesť účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov analyticky 

oddelene od účtovnej evidencie ostatných činnosti organizácie. 

 

 

 

 



 

Článok 8 

Záverečné ustanovenie 

 

     Tento organizačný poriadok je registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pod číslom 2010-14386/32560:19-911 a nadobúda účinnosť 6.9.2010. 

  

V Šahách 10. januára 2010  

 

                Mgr. Milan Kalina, v. r. 

        riaditeľ školy 

 

 

 


