
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 
 

celoslovenská prehliadka / súťaž výtvarných prác detí a mládeže 
 

 
 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 

 
Základné ustanovenia 

 
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 súťaţe: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky  
 
Organizátor súťaţe:  Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 

Sklenárova 7, Bratislava 
 
Spoluorganizátori súťaţe: Bratislavské bábkové divadlo, Karloveská nadácia Bratislava, 

Kaiser spedition Bratislava, Fotomodel Slovakia Bratislava 
 
Odborný garant:  Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava 
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Poslanie a hlavné ciele prehliadky / súťaže 

  
1.1 Prehliadka / súťaţ výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je    

príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť mladých ľudí 
na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy 
Slovenska v medzinárodnom kontexte.  

1.2 Hlavné ciele prehliadky / súťaţe výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI 
EURÓPY sú: 

 podporiť záujem mladých ľudí o dianie vo vlastnej krajine, posilniť vzťah k nej, 
prispieť k upevňovaniu správnej hodnotovej orientácie poznaním minulosti, 
uvedomením si prítomnosti a zamyslením sa nad budúcnosťou, 

 prostredníctvom aktuálnej témy, ktorá je v kaţdom ročníku súťaţe vyhlásená 
odbornou komisiou súťaţe, motivovať mladých ľudí k výtvarnej tvorbe, 

 výstavou súťaţných prác umoţniť celoslovenské porovnávanie výtvarnej tvorby 
mladých ľudí, prezentovať širokej verejnosti názory mladých ľudí vyjadrené 
prostredníctvom umeleckých diel a súčasne vzbudzovať v nej záujem o tvorivé, 
umelecké schopnosti mladých ľudí.            
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Charakter prehliadky /súťaže 
 
2.1 Celoslovenská prehliadka / súťaţ SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je 

výtvarnou súťaţou detí a mládeţe vo veku od 6 do 19 rokov. Zapojenie sa do 
súťaţe je dobrovoľné, otvorené ţiakom a študentom všetkých základných, 
základných umeleckých a stredných škôl. 

2.2 Prehliadka / súťaţ má charakter výstavný, publikačný a metodický vo vzťahu 
k pedagógom. 

2.3 Súčasťou slávnostného oceňovania a vernisáţe výstavy sú sprievodné podujatia 
pre ţiakov, študentov a pedagógov: tvorivé dielne, workshopy, odborné semináre 
súvisiace  s aktuálnou témou.   

2.4 Prehliadka / súťaţ je vyhlasovaná od roku 2009 kaţdoročne. Pre kaţdý rok je 
odbornou komisiou v zmysle Čl.1 určené motto súťaţe, ktoré je rozpracované pre tri 
vekové kategórie: 6 - 10 rokov, 11 – 15 rokov, 16 – 19 rokov.  

2.5 Témy sa zverejňujú: 
 metodickými listami adresovanými na oddelenia Odborných a metodických 

činností Krajských školských úradov, odtiaľ sú na nimi poverené subjekty 
v krajoch a okresoch ďalej zverejňované vlastnými informačnými zdrojmi,  

 zverejnením tém v periodiku Učiteľské noviny,  
 na internetových stránkach Moderná škola – Učiteľské noviny, 
 na internetovej stránke organizátora (skola@zsssvba.sk).  
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Štruktúra a riadenie súťaže 
 

3.1 Vyhlasovateľom kaţdého ročníka celoslovenskej prehliadky výtvarných prác detí 
a mládeţe SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

3.2 Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia, na čele ktorej stojí predseda. 
Predsedu a členov odbornej komisie vymenúva vyhlasovateľ súťaţe. 

3.3 Predseda odbornej komisie riadi činnosť odbornej komisie, zodpovedá za jej 
činnosť a za priebeh súťaţe.  

3.4 Odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaţe podrobnosti 
o organizovaní jednotlivých ročníkov súťaţe. Propozície súťaţe vydáva najneskôr 
v mesiaci december, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa súťaţ 
uskutoční.  

3.5 Predseda odbornej komisie vyhodnotí priebeh podujatia a predloţí písomnú správu 
o priebehu súťaţe do troch mesiacov od uskutočnenia celoštátneho kola, najneskôr 
do 15. decembra, Krajskému školskému úradu v Bratislave.  

3.6 Výkony súťaţiacich hodnotí odborná porota, ktorej predsedu a členov vymenúva 
predseda odbornej komisie.  

3.7 Súťaţné práce môţu byť individuálne alebo kolektívne.  
3.8 Súťaţ má tri vekové kategórie:    

 Kategória 1: 6 – 10 rokov 
 Kategória 2: 11 – 15 rokov 
 Kategória 3: 16 – 19 rokov  

3.9 Súťaţ má tri druhové kategórie: 
 A kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, 
 B plastika, priestorové stvárnenie,  
 C fotografia, multimediálne spracovanie. 

 
 

mailto:skola@zsssvba.sk
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Organizačné zabezpečenie súťaže 

 
4.1 Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaţe – Stredná umelecká 

škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava.   
4.2 Do organizačného zabezpečenia patrí: 

 zabezpečenie a vypracovanie propozícií pre kaţdý ročník súťaţe, 
 spolupráca s garantom súťaţe a spoluorganizátormi súťaţe, 
 propagácia  a distribúcia informácií prostredníctvom médií, 
 zabezpečenie priestorov na výstavné účely, 
 zabezpečenie cien: plakety, diplomy, vecné ceny, 
 zabezpečenie odbornej hodnotiacej poroty, 
 zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien a vernisáţ výstavy, 
 zabezpečenie sprievodných podujatí: odborný seminár pre učiteľov, tvorivé 

dielne a workshopy pre deti a mládeţ a pod. 
 zabezpečenie financovania súťaţe a podujatí s ňou súvisiacich, 
 inštalovanie výstavy, katalóg, fotodokumentácia, elektronická dokumentácia 

výstavy, 
 následné inštalácie výstavy, 
 iné podľa potreby.   
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Podmienky účasti v súťaži 
 

5.1 Do súťaţe sa môţu prihlásiť ţiaci základných škôl, základných umeleckých škôl 
a stredných škôl vo veku od 6 do 19 rokov z celého Slovenska. 

5.2 Ţiak / študent bude zaradený do kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. 
5.3 Kaţdý účastník súťaţe môţe do súťaţe predloţiť  len jednu prácu, ku ktorej musí 

byť priloţená riadne vyplnená prihláška.  
5.4 Súťaţné práce musia byť podľa vopred zverejnených termínov v propozíciách 

zaslané organizátorovi súťaţe.  
5.5 Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúţiť na študijné, 

publikačné a výstavné účely. 
5.6 Rozmery artefaktov nie sú obmedzené. 
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Zabezpečenie podmienok účasti súťažiacich  

zo škôl s vyučovacím jazykom národností 
 

6.1 Témy pre jednotlivé vekové kategórie sú formulované a zverejňované v slovenskom 
jazyku a v jazykoch národnostných menšín. 
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Finančné zabezpečenie súťaže 
 

7.1  Prehliadka / súťaţ výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je  
           financovaná zo zdrojov: 

 finančný príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky,  

 finančná dotácia od sponzorov prehliadky / súťaţe, 



 účasť ďalších osôb na zabezpečení finančnou alebo vecnou formou: odborné, 
personálne, administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory 
(organizátor, spoluorganizátori). 
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Spôsob hodnotenia súťaže 
 
8.1 Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. 
8.2 Práce súťaţiacich posudzuje odborná porota, ktorá rozhodne o umiestnení autorov 

a udelení cien.  
8.3 Odborná porota má minimálne 9 členov a predsedu. Všetci členovia odbornej 

poroty majú príslušné odborné vzdelanie a prax, sú to skúsení pedagógovia alebo 
umelci. Výsledok hodnotiacej práce poroty je zaloţený na vzájomnom súhlasnom 
výbere najkvalitnejších súťaţných prác podľa jednotlivých vekových a druhových 
kategórií. V kaţdej kategórii budú udelené plakety, diplomy a vecné ceny autorom 
ocenených prác na 1., 2. a 3. mieste a mimoriadna cena poroty za výnimočné dielo.  
Ak súťaţné práce nedosiahnu poţadovanú odbornú úroveň, odborná porota má 
právo rozhodnúť niektorú z cien neudeliť.  

8.4 Výsledky súťaţe budú zverejnené v médiách podľa moţností organizátora 
a spoluorganizátorov. 
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Práva a povinnosti účastníkov prehliadky / súťaže 
 

9.1 Účastník súťaţe má právo: 
 vyţadovať od vyhlasovateľa súťaţe, aby súťaţ bola regulárna, 
  vyţadovať od organizátora súťaţe potvrdenie o účasti v súťaţi.  

9.2 Účastník je povinný: 
 akceptovať  pravidlá, podmienky a kritériá súťaţe a pokyny organizátora, 
 uhradiť náklady, ktoré organizátorovi preukázateľne vznikli neodôvodneným  

porušením jeho  pokynov. 
9.3 Práce zaslané organizátorovi sa autorom nevracajú, slúţia na výstavné účely a 

propagáciu prehliadky / súťaţe SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY. 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 
10.1 Pri organizácii prehliadky súťaţných prác musia byť dôsledne dodrţané 

bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pre prácu s deťmi a mládeţou. 
10.2 Za dodrţiavanie bezpečnosti počas prehliadky / súťaţe zodpovedá organizátor 

súťaţe a pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl. 
10.3 Na súťaţ cestujú ţiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej 

osoby, určenej riaditeľom školy.    
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Zrušovacie ustanovenie 

 
 

Ruší sa organizačný poriadok prehliadky / súťaţe SLOVENSKO, KRAJINA 
V SRDCI EURÓPY, ktorý zaregistrovalo MŠ SR pod číslom CD-2008-20782/44562-1:911 
a nadobudol účinnosť 1.1.2009. 
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Účinnosť a registrácia 



 
 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32642:35-911 
a nadobúda účinnosť 6. septembra 2010. 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Alţbeta Lehotská 

                    predseda odbornej komisie  


