
Organizačný poriadok  

celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov žiakov  

materských, základných, stredných škôl a špeciálnych škôl a špeciálnych školských 

zariadení a zahraničných ZŠ a SŠ s výučbou jazyka slovenského 

„PRO SLAVIS“  

 

 

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

Organizátor:  Dom Matice slovenskej v Ţiline 

                         Hollého č. 11 

 010 01  Ţilina 

 telefón: 041/562 12 19 

 mobil: 0911 910 436 

   

Spoluorganizátor:     Krajský školský úrad v Ţiline 

                                   Ţilinský samosprávny kraj – odbor školstva 

                                  Nadácia Matice slovenskej 

                                   Mesto Ţilina 

 

Základné ustanovenia 

 

Článok I. 

Poslanie súťaže 

 

1/ Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeţe v oblasti literárnej a novinárskej    

tvorby. 

2/ Viesť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti v tejto oblasti. 

3/ Prispievať k účelnému a efektívnemu vyuţívaniu voľného času ţiakov. 

4/ Upevňovať a rozvíjať lásku k slovenskému jazyku. 

5/ Rozvíjať bohatstvo a zručnosť s narábaním slova. 

6/ Budovať novinársku etiku. 

 

Článok II. 

Charakter súťaže 

 

1/ Súťaţ sa organizuje kaţdoročne. 

2/ Súťaţe sa môţu zúčastniť deti MŠ, ţiaci základných škôl a špeciálnych škôl a školských 

zariadení, študenti stredných škôl s rozšírením MŠ, ZŠ, SŠ v zahraničí s výučbou jazyka 

slovenského. 

3/ Súťaţí sa v piatich kategóriách. 

4/ Do súťaţe sa posielajú tri čísla časopisu vydaného v príslušnom kalendárnom roku. 

 

Článok III. 

Riadenie súťaže 

 

1/ Súťaţ riadi odborná komisia, ktorú vymenúva vyhlasovateľ súťaţe. 

2) Súťaţné práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia. Predsedu a členov odbornej komisie 

vymenúva predseda odbornej komisie. Funkčné obdobie predsedu a členov odbornej 

hodnotiacej komisie je trojročné. 

2/ Predseda odbornej hodnotiacej komisie: 



 a/ zodpovedá za odborné a organizačné riadenie súťaţe a vytvorenie optimálnych 

podmienok na účasť v súťaţi pre všetkých účastníkov súťaţe. 

 b/ do jedného mesiaca po ukončení súťaţe predkladá na MŠVVŠ SR písomnú správu 

o priebehu a výsledkoch súťaţe. 

 

Článok IV. 

Hodnotenie súťaže 

 

1/ Časopisy hodnotí odborná hodnotiaca komisia. 

2/ V kaţdej kategórii môţu byť udelené tri miesta a je určený absolútny víťaz. 

3/ Porota má právo udeliť aj viac miest ako aj niektoré neudeliť. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti  súťažiacich 

 

1/ Súťaţ je určená pre ţiakov MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl a školských zariadení, ako aj 

ţiakov MŠ, ZŠ a SŠ v zahraničí s výučbou jazyka slovenského. 

2/ Súťaţ prebieha podľa stanovených propozícií. 

3/ Súťaţiaci sú povinní dodrţiavať organizačné pokyny súťaţe. 

4/ Organizátor ich zverejní včas v propozíciách súťaţe alebo inou formou. 

5/ Súťaţiaci majú právo: 

 -  na informácie týkajúce sa súťaţe. 

6/ Školy a triedy, ktoré získajú 1., 2. a 3. umiestnenie, ako aj čestné uznanie v súťaţi, majú 

právo: 

 - vyslať dvoch zástupcov jednotlivých škôl a tried zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenie 

súťaţe a odovzdávania cien. 

 

Článok VI. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pre súťažiacich 

 

1/ Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťaţiacich počas slávnostného vyhodnotenia súťaţe 

zodpovedá pedagóg, ktorý je poverený sprievodom ţiakov z jednotlivých škôl. 

 

Článok VII. 

Financovanie súťaže 

 

1/ Z finančných prostriedkov ministerstva. 

2/ Z finančných prostriedkov MS 

3/ Z finančných prostriedkov DMS v Ţiline 

4/ Z finančných prostriedkov Ţilinského samosprávneho kraja 

 

Článok  VIII 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 

Ruší sa organizačný poriadok Celoslovenskej súťaţe triednych školských časopisov 

PRO SLAVIS, ktorý zaregistrovalo MŠ SR pod číslom CD-2007-1044/6661-2:091 

a nadobudol účinnosť 14.2.2007. 

 

 



Článok  IX 

Účinnosť a registrácia 

 

 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32635:32-911 

a nadobúda účinnosť   6. septembra 2010. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zuzana Miškovská, kult. pracovníčka DMS v Ţiline 

 


