
ORGANIZAČNÝ PORIADOK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŢE 

CENA ANDREJA CHUDOBU 

Článok 1 

Vymedzenie pojmu 

 

   CENA ANDREJA CHUDOBU je celoštátna literárna súťaž určená žiakom základných 

a stredných škôl i dospelým – začiatočníkom v literárnej tvorbe. Je orientovaná na zmysluplné 

využívanie voľného času detí, mládeže i dospelých, ich tvorivej aktivity smerujúcej 

k profesionálnej orientácii. 

Článok 2 

Poslanie súťaže 

 

   Celoslovenská autorská literárna súťaž „Cena Andreja Chudobu“  je jednokolová súťaž, 

ktorej cieľom je prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov základných 

a stredných škôl i dospelých začínajúcich autorov bez obmedzenia veku. Zároveň  

začínajúcim autorom vytvoriť podmienky pre rozvoj vlastnej tvorby v podobe poézie 

a všetkých prozaických žánrov, umožniť  im prezentovať  sa s vlastnou tvorbou a tým 

podporiť ich rozvoj, ďalej prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času  

a pedagógom  umožniť tvorivý kontakt s poznatkami získanými na celoštátnej súťaži 

a prenášať ich do  výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci predmetu literárna výchova. 

 

Článok 3 

Charakteristika súťaže 

   

 Súťaž je nepostupová s celoslovenskou pôsobnosťou. 

  Celoštátna súťaž Cena Andreja Chudobu je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov 

základných a stredných škôl i dospelých mladých začínajúcich autorov založená na 

systematickej práci pedagóga so žiakmi v oblasti vlastnej tvorby poézie a prózy i na využívaní 

tvorivých schopností dospelých mladých začínajúcich autorov. 

   Celoštátna literárna súťaž Cena Andreja Chudobu sa hodnotí ako činnosť učiteľov a žiakov 

v procese vyučovania i v mimovyučovacom čase  ako efektívna činnosť vo voľnom čase. 

   Účasť učiteľov a žiakov na súťaži sa hodnotí ako činnosť priamo súvisiaca s výchovno-

vzdelávacím procesom. 



   Túto činnosť ja možné morálne oceniť. Prácu s talentovanými žiakmi základných 

i stredných školách je možné oceniť i finančne. 

Článok 4 

Organizácia súťaže 

 

1.   Celoštátna literárna súťaž Cena Andreja Chudobu sa organizuje ako jednokolová 

v Základnej škole v Pukanci. Z triedneho(školského) kola postupujú práce do 

celoštátneho. 

2. Súťaž vyhlasuje a súťažný systém určuje vyhlasovateľ a organizátor súťaže. 

3. Účastníkmi celoštátneho kola súťaže Cena Andreja Chudobu môžu byť tí žiaci 

i dospelí – začínajúci autori, ktorí spĺňajú podmienky stanovené propozíciami súťaže 

a organizačným poriadkom /pozri čl.6/ 

4. Propozície súťaže určuje vyhlasovateľ a organizátor. 

Článok 5 

Riadenie súťaže 

 

1. Celoslovenské kolo literárnej súťaže riadi odborná komisia Ceny Andreja Chudobu 

v zastúpení Obecného úradu v Pukanci, Miestneho odboru Matice slovenskej 

v Pukanci, Základnej školy v Pukanci v spolupráci s OÚ OŠM a TK v Leviciach, 

Domom Matice slovenskej v Leviciach a Sb-Press,s.r.o pri SES a.s. v Tlmačoch ako 

mediálny partner. Odbornú komisiu zvoláva riaditeľ Základnej školy v Pukanci. 

2. Predseda odbornej komisie vymenúva predsedu a členov odbornej poroty, ktorá je 

zložená z 9 členov, pedagógov zo základných a stredných škôl a z radov spisovateľov. 

3. Odbornú porotu riadi predseda, ktorý dáva podklady pre predsedu odbornej komisie, 

ktorý pripravuje vyhodnotenie súťaže. 

4. Odborná porota pracuje podľa organizačného poriadku a propozícií súťaže. 

Článok 6 

Propozície celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu 

 

   Celoštátna literárna súťaž Cena Andreja Chudobu sa uskutočňuje pri príležitosti narodenín 

spisovateľa Andreja Chudobu. Jej prvý ročník bol vyhlásený pri príležitosti životného jubilea 

70 rokov spisovateľ v roku 1996, druhý ročník sa uskutočnil v roku 1998 a tretí ročník v roku 

2000, čiže ako bienále. 

1. Poslaním súťaže je rozvoj vlastnej tvorby v podobe poézie a všetkých prozaických 

žánrov s cieľom podporovať rozvoj talentov a umožniť im prezentovať sa. Súťaž je 



jednokolová, určená žiakom základných a stredných škôl i dospelým – začiatočníkom, 

bez obmedzenia veku, v literárnej tvorbe. 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a dospelí v troch 

kategóriách, osobitne v poézii a osobitne v próze: 

 I. kategória- žiaci OG (prima-kvinta), žiaci 5.-9. ročníka ZŠ 

 II. kategória- žiaci 4-ročných gymnázií, SOŠ a žiaci SOU 

 III. kategória- dospelí- začiatočníci, študenti  

 

 

3.  Autori vo všetkých kategóriách zasielajú do súťaže najmenej 2 básne, najviac 3 básne 

(minimálne 3 strofy v jednej básni) alebo v oblasti prózy najmenej 2 práce (maximálne 

5 strojom písaných správ). 

4. Súťažiaci  každú prácu v 4 exemplároch zašle v zalepenej obálke (označenej tým 

istým heslom ako súťažná práca) s týmito identifikačnými znakmi: 

 Meno, priezvisko súťažiaceho 

 Dátum narodenia 

 Presná adresa (bydliska a školy) 

 Názov súťažnej práce 

 Kategória, do ktorej súťažiaci patrí 

 Vlastnoručný podpis súťažiaceho 

5. Povinnosťou súťažiaceho je zaslať svoje práce do 15. Júna príslušného kalendárneho 

roka v obálke označenej heslom „Cena Andreja Chudobu“ na adresu: 

Základná škola, Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec 

Článok 7 

Spôsob vyhodnotenia súťaže 

 

1. Za odbornosť a objektívnosť hodnotenie zodpovedá predseda poroty.  

2. Výsledky súťaže zhodnotí predseda poroty a predkladá písomnú správu predsedovi 

odbornej komisie. 

3. Predseda odbornej komisie pozýva ocenených súťažiacich na celoslovenské 

vyhodnotenie. 

4. Na celoslovenské vyhodnotenie sú pozývaní súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých 

troch miestach v jednotlivých kategóriách a súťažiaci, ktorému bola udelená hlavná 

cena. 

5. Každý ocenený obdrží diplom, vecnú cenu a Zborník víťazných prác, ktoré odovzdá 

predseda poroty. 

6. Celoslovenské vyhodnotenie sa uskutočňuje v mesiaci november príslušného 

kalendárneho roka. 

7. O výsledkoch celoslovenského kola súťaže informuje odborná komisia CACH širokú 

verejnosť v Učiteľských novinách, Slovenských národných novinách  a každého 

účastníka súťaže zaslaním výsledkovej listiny. 



8. Po ukončení celoštátneho kola súťaže vypracuje predseda odbornej komisie, 

v spolupráci s organizátorom, vyhodnotenie podujatia. Predseda odbornej komisie 

zašle správu o priebehu súťaže do 30.9. nasledujúceho školského roka MŠVVŠ SR. 

9. Organizácia, zabezpečujúca súťaž, vedie účtovnú evidenciu použitých finančných 

prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných činností 

organizácie. 

Článok 8 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

1. Účasť na celoslovenskej literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu je dobrovoľná. 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí spĺňajú podmienky stanovené organizačným 

poriadkom a propozíciami súťaže. 

3. Predpísaná veková kategorizácia musí byť dodržaná. 

Článok 9 

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich 

 

1. Bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov počas trvania súťaže zabezpečuje 

organizátor. 

2. Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov zodpovedá pedagóg, ktorý je poverený 

pedagogickým dozorom, prípadne rodič žiaka, ktorý dieťa sprevádza. 

Článok 10 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

   Financovanie celoštátneho kola súťaže Cena Andreja Chudobu zabezpečuje hlavný 

organizátor súťaže CACH z prostriedkov, ktoré získa prostredníctvom MŠVVŠ SR, projektov 

a finančných prostriedkov od sponzorov. 

   Z takto získaných zdrojov zabezpečujeme: 

- ubytovanie účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska 

- cestovné pozvaným súťažiacim a pedagogickému dozoru 

- občerstvenie a obed účastníkov 

- zhotovenie diplomov a čestných uznaní 

- vydanie Zborníka víťazných prác 

- zakúpenie vecných odmien, odmeny za prácu členom odbornej poroty a jej predsedovi 

- ostatné výdavky spojené s organizáciou súťaže (poštovné, telefón, papier, foto, video 

a pod.). 



Organizačný poriadok Celoslovenskej literárnej súťaže bol vypracovaný v zmysle Smernice  

č. 13/2009-R z 25. augusta 2009. 

Článok 11 

Účinnosť organizačného poriadku 

 

Tento  organizačný  poriadok  je  registrovaný  pod  číslom 2010-14386/32484:5-911 

a nadobúda účinnosť 6.9.2010.  

 

 

 

 

 

 

 

V Pukanci 8.6.2010                                                    Vypracovala: Mgr. Martina Harmadyová 

                                                                                                                   ZŠ Pukanec 


