
Organizačný poriadok súťaže v prednese slovenskej povesti "ŠALIANSKY MAŤKO"  

 

  

Slovenská komisia v Prednese slovenskej povesti "ŠALIANSKY MAŤKO" v súlade so 

Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 13/2009-R o organizovaní, riadení 

a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl, ktorá nadobudla účinnosť 25.augusta 2009, 

vydáva pre organizáciu a riadenie súťaţe v prednese slovenskej povesti  (ďalej len "PSP") 

tento Organizačný poriadok 

  

Čl. 1 

Poslanie súťaže  

 

Súťaţ v Prednese slovenskej povesti "ŠALIANSKY MAŤKO" (PSP): 

1. Prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných ţiakov základných škôl a osemročných  

    gymnázií  a  podporuje cieľavedomú prácu s nimi.  

2. Rozvíja, prehlbuje a upevňuje zručnosti ţiakov v umeleckom prednese, vytvára trvalý  

    vzťah k slovenskej  ľudovej slovesnosti.  

3. Upevňuje vedomosti a schopnosti ţiakov k samostatnému a tvorivému prístupu k práci 

    so slovesným umením. 

4. Upevňuje záujem ţiakov o literatúru a národnú kultúru. 

5. Všestranne rozvíja a podporuje záujmy ţiakov  o umelecký prednes. 

6. Prispieva k účelnému a efektívnemu vyuţívaniu voľného času ţiakov. 

. 

  

Čl. 2 

Charakteristika súťaže 

  

1.  Súťaţ v PSP "SALIANSKY MAŤKO" je dobrovoľná, záujmová činnosť ţiakov 2.-7.  

     ročníka základných škôl (ďalej len „ZŠ“) a I.-II. ročníka osemročných gymnázií (ďalej len 

„OG“). 

2.  Ţiaci sa naučia technike prednesu slovenskej povesti za pomoci učiteľov a vedúcich   

     záujmových útvarov umeleckého zamerania. 

3.  Výsledkom činnosti ţiaka je umelecký prednes ľubovoľnej slovenskej povesti. Súčasťou  

     je účasť na súťaţiach. 

4.  Vyvrcholením sú súťaţné kolá, ktoré sa uskutočňujú kaţdý rok. Na nich ţiaci preukazujú  

     výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou porotou. 

5.  Súťaţ je zaloţená na systematickej práci s talentovanou mládeţou, podporuje súťaţivosť,  

     napomáha rozvíjať talent, nadanie, vytvára trvalý vzťah k literatúre a umeleckému  

     prednesu.  

 

Čl. 3 

Vyhlasovanie súťažných prehliadok  

  
Vyhlasovateľom celoštátnej súťaţnej prehliadky v Prednese slovenskej povesti 

"ŠALIANSKY MAŤKO" je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

  

 

 

 



Čl. 4 

Organizácia súťažných prehliadok  
  

1. Súťaţ v PSP "Šaliansky Maťko" sa uskutočňuje formou súťaţných prehliadok.  

2. Súťaţí sa v troch súťaţných kategóriách: 

    I.  kategória: ţiaci 2.-3. ročníka ZŠ 

    II. kategória: ţiaci 4.-5. ročníka ZŠ    

    III. kategória: ţiaci 6.-7. ročníka ZŠ a I.-II. ročníka OG 

3. Súťaţné prehliadky sa uskutočňujú v postupových kolách: 

    a) školské: zúčastňujú sa ich súťaţiaci v I., II. a III. kategórii, ktorí v škole prejavia záujem  

        o súťaţ 

    b) obvodné: zúčastňujú sa ich súťaţiaci v I., II. a III. kategórii- víťazi (1. miesto) školských  

        kôl 

 c) krajské: zúčastňujú sa ich súťaţiaci v I., II. a III. kategórii - víťazi (1. miesto) obvodných 

    kôl 

d) celoštátne: zúčastňujú sa ich súťaţiaci v I., II. a III. kategórii - víťazi (1. miesto)  

    krajských kôl 

4. Jednotlivé súťaţné kolá sa organizujú prevaţne v školských objektoch. 

5. Školské prehliadky organizuje školská komisia na základe poverenia riaditeľom školy. 

6. Obvodné i krajské prehliadky organizuje krajský školský úrad. O spoluprácu pri  

    organizovaní jednotlivých súťaţných kôl môţe poţiadať zriaďovateľov škôl vo svojej  

    územnej pôsobnosti, Maticu slovenskú a iné inštitúcie, napr. centrá voľného času,  

    metodicko-pedagogické centrum, príslušné vysoké školy a pod. 

7. Krajský školský úrad (KŠÚ) uzavrie s organizátorom obvodného (krajského) kola zmluvný  

    vzťah, v ktorom dohodne podmienky na zabezpečenie súťaţe vrátane  maximálnej  

    finančnej sumy na jej zabezpečenie. 

8. Celoštátnu prehliadku organizačne a metodicky riadi odborná komisia. Návrh na jej 

vymenovanie predkladá vyhlasovateľovi Miestny odbor Matice slovenskej Šaľa, Murgašova 

ul. č. 44, 927 01 Šaľa v zastúpení MUDr. Svetozárom Hikkelom. 

9. Celoštátna súťaţná prehliadka sa kaţdoročne uskutočňuje v Šali. 

  

 

Čl. 5 

Organizácia a propagácia súťaže v škole 
   

1.  Školské kolá organizujú školy a školské zariadenia na základe dobrovoľnosti. 

2.   Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú priaznivé podmienky pre činnosť a propagáciu súťaţe          

      v škole. Súťaţ v PSP" ŠALIANSKY MAŤKO" je súčasťou výchovno-vzdelávacieho  

      procesu. V tejto súvislosti sa odporúča riaditeľom škôl hmotne zainteresovať učiteľov,  

      ktorí sa podieľajú na organizovaní a riadení uvedených aktivít a príprave ţiakov na súťaţ. 

3.   Školské prehliadky organizačne zabezpečuje školská komisia, ktorú vymenúva riaditeľ  

      školy. 

4. Školská komisia postupuje pri súťaţi v súlade s organizačným poriadkom a platnými 

      metodicko-organizačnými pokynmi súťaţe. Kaţdú kategóriu hodnotí trojčlenná  

       hodnotiaca komisia. Ţiaci súťaţia anonymne a dodrţiavajú pravidlá súťaţe. 

5. Hodnotiaca komisia určuje poradie súťaţiacich, predseda školskej komisie oboznamuje 

      súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. Diplom pre víťazov podpíše 

      predseda školskej komisie a riaditeľ školy. 

 



 

Úlohy školskej komisie: 
a)  Organizačne zabezpečiť školské prehliadky. 

b)  Navrhnúť odborné hodnotiace poroty na súťaţnú prehliadku v škole. 

c)  Zabezpečiť do troch dní po ukončení školskej prehliadky nahlásenie víťazov súťaţných  

     kategórií organizátorom obvodných súťaţných prehliadok.  

 

 

 Čl. 6 

Obvodná komisia 
 

. 

2. KŠÚ vymenúva predsedu, členov obvodnej komisie a hodnotiacej komisie pre jednotlivé    

      kategórie tak, aby v nich boli zastúpení skúsení učitelia, odborní zamestnanci  

      kultúrnych ustanovizní,  vysokých škôl  a ďalších odborníkov.  

3. Obvodná komisia postupuje pri súťaţi v súlade s organizačným poriadkom a platnými 

      metodicko-organizačnými pokynmi súťaţe. Kaţdú kategóriu hodnotí trojčlenná  

       hodnotiaca komisia. Ţiaci súťaţia anonymne a dodrţiavajú pravidlá súťaţe. 

4. Hodnotiaca komisia určuje poradie súťaţiacich, predseda obvodnej komisie oboznamuje 

      súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. Diplom pre víťazov podpíše 

      predseda obvodnej komisie a prednosta KŠÚ. 

5.   Obvodná komisia zasadá najmenej 2-krát ročne. 

 

Úlohy obvodnej komisie (OK): 
a)  Organizačne zabezpečuje obvodné súťaţné prehliadky. 

b)  Navrhuje odborné hodnotiace komisie pre súťaţné kategórie na krajskej súťaţnej  

      prehliadke.  

c)  Zabezpečí najneskôr do jedného týţdňa po ukončení krajských prehliadok nahlásenie  

     víťazov z jednotlivých súťaţných kategórií, vrátane prihlášky a úplnej dokumentácie,   

     organizátorom krajskej súťaţnej prehliadky. 

d) Koordinuje činnosť komisií niţších stupňov. 

e) Predsedovia obvodných súťaţných prehliadok kaţdoročne zhodnotia výsledky príslušnej   

    súťaţnej prehliadky a činnosť komisie. Písomnú správu predloţia predsedovi KK do  

    jedného týţdňa po skončení súťaţnej prehliadky. 

  

 

Čl. 7 

Krajská komisia  

 

1.  Krajský školský úrad (KŠÚ) uzavrie s organizátorom krajského kola zmluvný vzťah,           

     v ktorom dohodne podmienky na zabezpečenie súťaţe vrátane  maximálnej finančnej  

     sumy na jej zabezpečenie 

2.  Na riadenie súťaţe v PSP "ŠALIANSKY MAŤKO" v krajskej súťaţnej prehliadke  

     vymenúva krajský školský úrad krajskú komisiu. 

3.  Krajskú komisiu tvorí predseda, tajomník - zástupca príslušného orgánu štátnej správy,  

     učitelia škôl, prípadne ďalší odborníci. 

3.  Predsedu  krajskej komisie vymenúva krajský školský úrad na základe návrhu  

     predsedu celoštátnej odbornej komisie, členov krajskej komisie vymenúva krajský školský 

úrad na základe návrhu predsedu krajskej komisie 

4. Krajská komisia postupuje pri súťaţi v súlade s organizačným poriadkom a platnými 



      metodicko-organizačnými pokynmi súťaţe. Kaţdú kategóriu hodnotí trojčlenná  

      hodnotiaca komisia. Ţiaci súťaţia anonymne a dodrţiavajú pravidlá súťaţe. 

5. Predseda krajskej komisie oboznamuje súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej 

kategórie. Diplom pre víťazov podpíše predseda krajskej komisie a prednosta KŠÚ. 

6.  Krajská komisia zasadá najmenej 2-krát ročne. 

  

Úlohy krajskej komisie (KK): 
a)  Organizačne zabezpečuje krajské súťaţné prehliadky. 

b)  Navrhuje odborné hodnotiace komisie pre súťaţné kategórie na krajskej súťaţnej  

      prehliadke.  

c)  Zabezpečí najneskôr do jedného týţdňa po ukončení krajských prehliadok nahlásenie  

     víťazov z jednotlivých súťaţných kategórií, vrátane prihlášky a úplnej dokumentácie,   

     organizátorom celoštátnej súťaţnej prehliadky. 

d) Koordinuje činnosť komisií niţších stupňov. 

e) Predsedovia krajských súťaţných prehliadok kaţdoročne zhodnotia výsledky príslušnej   

    súťaţnej prehliadky a činnosť komisie. Písomnú správu predloţia predsedovi CK do  

    jedného týţdňa po skončení súťaţnej prehliadky. 

  

  

Čl. 8 

Celoštátna komisia  

  
1.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) zriaďuje vymenúvaním Celoštátnu odbornú komisiu v PSP "ŠALIANSKY 

MAŤKO" (CK PSP) ako riadiaci orgán súťaţných prehliadok. 

2.  Celoštátnu odbornú komisiu tvoria predseda, podpredseda, zástupca Miestneho odboru 

Matice  Slovenskej v Šali a predsedovia krajských komisií.   

3.   Celoštátna odborná komisia zasadá najmenej 2-krát ročne. 

4. Celoštátna odborná komisia postupuje pri súťaţi v súlade s organizačným poriadkom a 

platnými metodicko-organizačnými pokynmi súťaţe. Kaţdú kategóriu hodnotí trojčlenná  

       hodnotiaca komisia. Ţiaci súťaţia anonymne a dodrţiavajú pravidlá súťaţe. 

5. Predseda celoštátnej odbornej komisie oboznamuje súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje 

víťaza danej kategórie. Diplom pre víťazov podpíše predseda celoštátnej odbornej 

komisie. 

  

Úlohy celoštátnej odbornej komisie: 
a)  Zabezpečovať metodické riadenie súťaţe. 

b)  Navrhovať obsahové a organizačné zabezpečenie celoštátnej súťaţnej prehliadky. 

c)  Koordinovať činnosť krajských komisií. 

d)  Navrhovať odbornú hodnotiacu porotu  na celoštátnu prehliadku. 

e)  Propagovať súťaţ, zabezpečovať metodické materiály, kritériá hodnotenia, spracovať  

     výsledky súťaţe, vystaviť a odovzdať ocenenia.  

f) Vydávať pokyny a kritériá – obsahové a  organizačné zabezpečenie pre príslušný ročník  

    súťaţnej prehliadky. 

g) Hodnotiť výsledky celoštátnej prehliadky. 

h)  Zabezpečiť distribúciu výsledkových listín v elektronickej podobe krajským školským  

     úradom do troch dní po skončení súťaţnej prehliadky.   

i)  Predseda predkladá písomné zhodnotenie výsledkov celoštátnej prehliadky a hodnotenia  

     činnosti komisií na ministerstvo do konca septembra za uplynulý školský rok. 

  



Čl. 9 

Riadenie súťaže 

  
 

1.  Súťaţe na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie. 

2.  Školské súťaţné prehliadky riadi školská komisia vymenovaná riaditeľom školy.  

3.  Obvodné súťaţné prehliadky riadi obvodná komisia vymenovaná krajským školským  

     úradom. 

4.  Krajské súťaţné prehliadky riadi krajská komisia vymenovaná krajským školským   

     úradom. 

5.  Odbornú hodnotiacu komisiu riadi jej predseda, ktorého vymenúva krajský školský  

      úrad. 

6.  Odborná hodnotiaca komisia pracuje podľa Organizačného poriadku, vydaného  

     Celoštátnou odbornou komisiou súťaţe v PSP "ŠALIANSKY MAŤKO" (CK PSP).  

7.  Celoštátnu súťaţnú prehliadku riadi Celoštátna odborná komisia, ktorej predseda 

a členovia sú vymenovaní ministerstvom na základe návrhu  MO Matice slovenskej v Šali. 

8.  Činnosť pedagogických zamestnancov a ţiakov škôl na súťaţiach sa hodnotí ako činnosť,  

      ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na týchto školách. Aktívnu účasť     

      na organizovaní súťaţe je moţné finančne a morálne oceniť. 

  

 

Čl. 10 

Odborná hodnotiaca komisia 

  

 

1. V súťaţných kategóriách hodnotia prednes ţiakov trojčlenné odborné hodnotiace  

    komisie (poroty) zloţené z učiteľov, odborných zamestnancov kultúrnych ustanovizní,  

    vysokých škôl  a ďalších odborníkov.  

2. Odborné hodnotiace poroty na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva: 

a)  pre školské súťaţné prehliadky – riaditeľ  školy 

b)  pre obvodné a krajské súťaţné prehliadky – krajský školský úrad, ktorého v územnej 

     pôsobnosti sú školy 

c)  pre celoštátnu súťaţnú prehliadku – Miestny odbor Domu Matice slovenskej v Šali. 

3.  Odborné hodnotiace poroty v jednotlivých kategóriách určujú  poradie na 1.-3. mieste 

     a postupujúceho do vyššieho kola súťaţe. Do vyššieho kola súťaţe postupuje súťaţiaci  

     umiestnený na 1.mieste.    

4.  Odborné hodnotiace poroty dodrţiavajú zásady pre objektívne hodnotenie umeleckého  

     prednesu v zmysle pokynov predsedu komisie v príslušnej súťaţnej prehliadke. 

5.   Rozhodnutie odborných hodnotiacich porôt je v príslušnej súťaţnej prehliadke konečné. 

  

 

Čl. 11 

Podmienky účasti 
 

  

1. Účasť ţiakov v súťaţi je dobrovoľná. 

2. Súťaţnej prehliadky sa môţu zúčastniť ţiaci 2.-7. ročníka základných škôl a I.-II. ročníka  

    osemročných gymnázií.    

3. Účasť na súťaţnej prehliadke vyššieho kola je podmienená odovzdaním riadne vyplnenej  

    prihlášky víťaza (1. miesto) niţšieho kola podľa pokynov organizátora vyššieho kola  



    súťaţe.  

4. Postupový kľúč na príslušný súťaţný ročník určuje CK PSP. 

  

   

Čl. 12 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťažiach 
 

 

1.  Pri organizovaní súťaţe usporiadateľ dôsledne dodrţiava bezpečnostné a hygienické  

     pravidlá platné pri práci s deťmi a mládeţou. Počas trvania súťaţe organizátor zabezpečí  

     pedagogický dozor. 

2.  Pedagogický dozor ţiakov na celoštátne kolo zabezpečí organizátor celoštátneho kola v  

     spolupráci s krajskými školskými úradmi. . 

  

  

Čl. 13 

Finančné zabezpečenie 
  

1. Organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie súťaţí ţiakov škôl sa riadi podľa  

    Smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R. 

2. Financovanie súťaţných prehliadok môţe byť zabezpečované aj z iných zdrojov.  

3. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním školského kola a s činnosťou  

    školskej komisie sú hradené z prostriedkov školy. 

4. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním obvodného resp. krajského kola        

    a  ďalšími podujatiami v rámci PSP "ŠALIANSKY MAŤKO" na obvodnej resp. krajskej  

    úrovni, ako aj s činnosťou OK resp. KK sú hradené z prostriedkov príslušného KŠÚ  

    priamo alebo na základe zmluvného vzťahu, v ktorom  sa s organizátorom dohodnú  

    podmienky na zabezpečenie súťaţe vrátane  maximálnej finančnej sumy na jej  

    zabezpečenie. 

5. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním celoštátneho kola a inými   

    podujatiami na celoštátnej úrovni, ako aj s činnosťou SK PSP "ŠALIANSKY MAŤKO"      

    a  jej komisií sú hradené z prostriedkov ministerstva alebo prostredníctvom ním priamo   

    riadených organizácií. 

6. Na finančnom zabezpečení jednotlivých kôl sa môţu podieľať aj sponzori. Všetky odborné  

    komisie majú za úlohu oslovovať sponzorov, pričom preberajú zodpovednosť za správne  

    vyúčtovanie pridelených sponzorských financií v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

 

Čl. 14 

Záverečné ustanovenie 
  

 

1.       Tento Organizačný poriadok je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

-a športu  Slovenskej republiky pod číslom 2010-14386/32645:37-911 a nadobúda účinnosť 

dňa 6.9.2010. 

                                                                                   MUDr. Svetozár Hikkel 

                                                                     predseda CK PSP " ŠALIANSKY MAŤKO" 


