
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE DÚHA 

 

 
Čl. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
   (ďalej len „ministerstvo“) 
 
Hlavný organizátor: Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 
   (ďalej len ĽOS) 
 
Spoluorganizátori: Prešovský samosprávny kraj 

Krajský školský úrad v Prešove 
   Slovenská a okresná rada združenia slovanskej vzájomnosti 
   v Starej Ľubovni 
   Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej  
   Ľubovni  
   Mesto Stará Ľubovňa 
   Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni 
   Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 
 
 

Čl. 2 
POSLANIE SÚŤAŢE 

 
 Ministerstvo vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž s názvom DÚHA. 
Súťaž je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na materských , základných 
a základných umeleckých školách. 
 
Poslaním súťaže je: 
a/  prispievať k rozvoju literárneho a výtvarného cítenia žiakov a rozvíjať ich tvorivé 

schopnosti, 
b/ učiť sa rozumieť iným ľuďom a byť voči ním tolerantní, 
c/ vychovávať žiakov k poznaniu odlišností ľudí, národov a národností, rás, kultúr 

a náboženstiev, 
d/ prispievať k porozumeniu a výchove k mieru, k právam dieťaťa. 
 
 

Čl. 3 
CHARAKTER SÚŤAŢE 

 
1. Súťaž DÚHA má národný charakter. Súťažiacim dáva možnosť vyjadriť sa 

k jednotlivým oblastiam života výtvarnou a literárnou formou. 
2. Súťaž je dobrovoľná literárna a výtvarná záujmová činnosť detí založená na 

individuálnej alebo skupinovej práci. Literárnej a výtvarnej súťaže sa zúčastňujú deti 
a žiaci materských škôl, základných škôl, škôl pre deti alebo žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, základných umeleckých škôl, 8-ročných gymnázií 
na území Slovenskej republiky. 
 
 



 
 
 
 

Čl. 4 
ORGANIZÁCIA SÚŤAŢE 

 
1. Súťaţ sa organizuje: 

a/ pre deti materských škôl 
b/ pre žiakov základných škôl 
c/ pre žiakov 8-ročných gymnázií 
d/ pre žiakov základných umeleckých škôl 
 
Deti a žiaci súťažia v kategóriách, ktoré zodpovedajú určeným vekovým 
kategóriám, ročníkom a typom škôl. Jednotlivé kategórie sa určujú a oznamujú 
každý rok vopred v propozíciách súťaže. 
 

2. Súťaţ sa uskutočňuje v postupových kolách: 
a/ školské kolá – zúčastňujú sa všetci, čo majú záujem 
b/ celoslovenské kolo – postupujú víťazi školských kôl 
 
 

Čl. 5 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŢE 

 
1. Základné ustanovenie: 

DÚHA je literárna a výtvarná súťaž pre deti a žiakov zo slovenských škôl 
v SR. Koná sa raz ročne, v priebehu mesiacov október – máj, vyvrcholením je 
celoslovenské kolo so slávnostným vyhodnotením víťazov a vernisážou 
výstavy. 
 

2. Inštitúcie a orgány riadiace súťaž: 
Vyhlasovateľ súťaţe: - ministerstvo - vyhlasuje súťaž 

                      -  rozošle propozície na krajské školské úrady 
 
 

Hlavný organizátor – ĽOS 
 

- rozošle propozície na regionálne osvetové strediská v rámci Slovenska 
- koordinuje spoluprácu organizátorov 
- sumarizuje literárne a výtvarné práce 
- zabezpečuje vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác odbornými porotami 
- zabezpečuje pozvanie ocenených Hlavnou cenou na slávnostné vyhodnotenie súťaže 
- zabezpečuje propagáciu súťaže cez masovokomunikačné prostriedky, vydanie a tlač 

zborníka víťazných prác, tlač pozvánok, diplomov, čestných uznaní, zaslanie 
zborníkov a diplomov oceneným čestným uznaním 

- zabezpečuje inštaláciu víťazných prác v galérii mesta 
 

 
Spoluorganizátori: 
 
PSK -     spolupracuje pri organizovaní súťaže 
    zabezpečuje cenu predsedu PSK 
 
Slovanská vzájomnosť –  poskytuje organizačnú pomoc 



     poskytuje finančnú pomoc 
 

OV SZPB v Starej Ľubovni – poskytuje organizačnú  pomoc 
    poskytuje finančnú pomoc 
 
Mesto Stará Ľubovňa  zabezpečuje bezplatný prevoz účastníkov 
    zabezpečuje prijatie ocenených u primátora mesta 
    poskytuje galériu Provinčný dom na inštaláciu výstavy 
Ľubovnianske múzeum zabezpečuje bezplatnú prehliadku Ľubovnianskeho hradu  
    a skanzenu ľudovej architektúry + propagačné materiály 
 
Ľubovnianska knižnica poskytuje organizačnú pomoc 
    zabezpečuje cenu ĽK 
 
 
 
Odborná komisia 

- predsedu odbornej komisie školského kola vymenováva a odvoláva riaditeľ príslušnej 
školy, 

- predsedu a členov odbornej komisie celoslovenského kola vymenováva a odvoláva 
ministerstvo na návrh hlavného organizátora, 

- členov odbornej komisie na úrovni školského kola vymenováva a odvoláva príslušný 
predseda odbornej komisie. 

Odborná komisia v školskom kole zabezpečuje 
- zverejnenie propozícii súťaže, 
- vyhlásenie školského kola súťaže, 
- vymenováva a odvoláva predsedu a členov odbornej poroty, 
- zabezpečuje vyhodnotenie a ocenenie víťazných prác, 
- zabezpečuje zaslanie víťazných prác do celoslovenského  kola. 

Odborná komisia v celoslovenskom kole zabezpečuje: 
- schvaľuje propozície a tému súťaže, 
- koordinuje pod vedením predsedu odbornej komisie priebeh celoslovenskej súťaže. 

 
 
 
Odborná porota 

- predsedu a členov odbornej poroty celoslovenského kola vymenováva predseda 
celoslovenskej odbornej komisie, 

- celoslovenské kolo hodnotí odborná porota zložená z učiteľov materských, 
základných, základných umeleckých škôl pod vedením spisovateľa, akademického 
maliara a odborných pracovníkov z literárnej a výtvarnej oblasti 

- zabezpečuje vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác: 
- v literárnej tvorbe hodnotí štylizačnú a jazykovú úpravu, originalitu, 
- vo výtvarnej tvorbe hodnotí výtvarnú techniku, estetický dojem, originalitu, 
- určuje víťazov ocenených Hlavnou cenou s diplomom a Čestným uznaním. 

 
 
 
4.Štruktúra súťaţe 
Súťaž sa uskutoční v kategóriách, ktoré platia pre výtvarnú a literárnu tvorbu. 

1. kategória – detí materských škôl (5 – 6 r.) 
2. kategória – mladší žiaci základných škôl (6 – 10 r.) 
3. kategória – starší žiaci základných škôl (11 – 15 r.) 
4. kategória – žiaci základných umeleckých škôl v skupinách: 

(5 – 6 r.), (6 – 10 r.), (11 – 15 r.) 



 
 

5.Organizácia súťaţe 
Časové rozpätie je od októbra do mája nasledujúceho roku. 
Základné školské kolá organizujú základné školy, materské školy, 8-ročné gymnázia 
a ZUŠ do konca januára. 
Víťazné práce zo základných kôl postupujú priamo  do celoslovenského kola. Víťazné 
práce je potrebné zaslať do 15. marca na adresu: Ľubovnianske osvetové stredisko, 
nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa. 
Vyhodnotenie prác odbornými porotami v celoslovenskom kole sa uskutoční do  
15. apríla. 
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční do 15. mája. 
 
 
 

Čl. 6 
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

 
1. Na organizovanie celoslovenského kola poskytuje ministerstvo príspevok zo 

svojho rozpočtu. 
2. Školské kolá finančne zabezpečujú zo svojich rozpočtov školy. 
3. Na finančnom zabezpečení sa môžu podieľať aj spoluorganizátori. 
4. Pri finančnom zabezpečení súťaže sa postupuje v súlade s predpismi 

schválenými pre súťaže žiakov základných a materských škôl 
 
 
 

Čl. 7 
PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŢIACICH 

 
1. Účasť žiakov na súťaži je dobrovoľná a považuje sa za činnosť, ktorá integrálne 

súvisí a výchovno-vzdelávacím procesom. 
2. Organizátor zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich. 
3. Súťažiaci má právo: 
- poznať vopred podmienky a kritéria hodnotenia súťaže stanovené vyhlasovateľom 
4. Súťažiaci je povinný: 

-akceptovať podmienky, pravidlá a kritéria súťaže a pokyny organizátora 
5. Pri organizovaní všetkých kôl súťaže organizátori dodržiavajú všetky bezpečnostné    
a hygienické pravidlá pre prácu s deťmi a mládežou. 
6. Pedagogický dozor zabezpečuje a finančne hradí vysielajúca organizácia (MŠ, ZŠ, 
ZUŠ). 
 

 
 

Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 
Ruší sa organizačný poriadok Celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže DÚHA, ktorý 
zaregistrovalo MŠ SR pod číslom CD-2005-6178/9649-1:911 a nadobudol účinnosť 
6.4.2005. 
 
 
 



Čl. 9 

Účinnosť a registrácia 
 

 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32494:8-911 

a nadobúda účinnosť 6. septembra 2010. 

 


