
Organizačný poriadok celoštátnej súťaže  v prednese poézie Koyšove Ladce 
 

Celoštátna súťaţ v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce (ďalej len KL) sa bude riadiť 

nasledujúcim Organizačným poriadkom, ktorý bol vytvorený v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva SR číslo 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 

súťaží žiakov škôl. 

 

 

Článok  1 

Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže 

 

1. Celoštátna súťaţ KL je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných 

školách, nadväzuje na výučbu v školách, je zaloţená na princípe dobrovoľnej záujmovej 

činnosti a rozvíja nadanie a talent ţiakov. Príprava na súťaţ sa realizuje najmä v mimo 

vyučovacom čase. 

2. Vyhlasovateľ súťaţe KL je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR) 

a spoluvyhlasovateľ je Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave. 

3. Súťaţ KL má výberový charakter. Účastníkov vyberajú základné a stredné školy a regionálne 

osvetové  strediská.  

4. Poslaním súťaţe KL je recitátorom umoţniť, aby sa zoznámili so slovenskou ľúbostnou 

poéziou a prezentovali tvorbu slovenskej ľúbostnej poézie. 

5. Súčasťou súťaţe KL je aj beseda s významnými hercami a recitátormi, najmä s Jurajom 

Sarvašom.  

 

Článok  2 

Štruktúra  súťaže,  počet  kôl  a kategórie 

 

1. Účastníci súťaţe KL môţu byť len ţiaci - recitátori, vyslaní základnými školami, strednými 

školami a osvetovými strediskami. 

2. Súťaţ KL je viackolová: 

a) školské kolo organizujú základné a stredné školy, 

b) oblastné kolo organizujú osvetové strediská, 

c) celoštátne kolo zabezpečuje Povaţské osvetové stredisko, Povaţská  Bystrica. 

3. Súťaţ KL má dve  kategórie:    

a) I. kategória - ţiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, ţiaci základných umeleckých škôl 

a ţiaci niţších ročníkov osemročných gymnázií, 

b) II. kategória - ţiaci stredných škôl (gymnázií, odborných  a umeleckých škôl). 

 

Článok  3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Súťaţ KL odborne riadi celoštátna odborná komisia (ďalej len komisia), ktorej predsedu 

a členov vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie minister školstva Slovenskej republiky. 

2. Predseda komisie menuje predsedu a dvoch členov celoštátnej odbornej poroty a oblastných 

odborných porôt súťaţe KL. Do hodnotenia školských kôl súťaţe KL sú zapojení pedagógovia 

základných a stredných škôl. 

3. Organizátor súťaţe KL, poverený spoluvyhlasovateľom, je  Povaţské osvetové stredisko v 

Povaţskej Bystrici. 

 

 



 Adresa a úplný kontakt organizátora: 

Považské osvetové stredisko 

                      Odborov 244/8, 017 01 Povaţská Bystrica 

           tel. 042/4325946; e-mail: pospb@pospb.tsk.sk   

4. Spoluorganizátor súťaţe KL je  Obecný úrad Ladce. 

     Adresa a úplný kontakt spoluorganizátora: 

 Obecný úrad Ladce 

           018 63 Ladce 

 

5. Adresa spoluvyhlasovateľa súťaţe KL: 

       Klub priateľov poézie Pavla Koyša 

       Prešovská 32, 821 08 Bratislava 

 

Článok   4 

Hodnotenie vedomostí a formy prednesu porotami 

 

1. Kritériá hodnotenia účastníkov jednotlivých kôl súťaţe KL na návrh členov poroty stanoví 

predseda poroty. 

2. Víťazom v kaţdej kategórii postupových kôl môţe byť len jeden recitátor. 

3. Na  návrh členov  kaţdej  poroty môţe predseda celoštátnej odbornej poroty udeliť aj 

mimoriadnu  cenu v kaţdej kategórii. 

4. Členovia celoštátnej odbornej poroty sú z radov spisovateľov, hercov, pedagógov, pracovníkov 

osvetových stredísk a kultúrnych  inštitúcií a z Klubu priateľov poézie Pavla Koyša. 

5. Predseda celoštátnej komisie  KL na podklade údajov predsedu celoštátnej odbornej poroty a  

organizátora vypracuje správu o priebehu súťaţe, ktorú zašle najneskôr do 15. decembra 

príslušnému krajskému školskému úradu.  

 

Článok   5 

Bezpečnosť  a ochrana  zdravia  účastníkov  súťaží 

 

1. Za  dodrţiavanie  bezpečnosti  účastníkov  v mieste  konania celoštátneho kola súťaţe KL 

zodpovedá  organizátor, spoluorganizátor a pedagógovia, poverení  riaditeľmi  škôl.  

2. Za bezpečnosť počas cesty na miesto a z miesta konania súťaţe zodpovedajú pedagógovia 

alebo iné   poverené osoby, vyslané riaditeľmi škôl. Účastníci súťaţe KL nad 18 rokov 

zodpovedajú sami za seba. 

3. Ţiaci, ktorí  nedosiahli  vek 18 rokov, potrebujú  písomný súhlas rodiča, čo bude uvedené aj 

v propozíciách súťaţe. Tento súhlas rodičov vyţiada riaditeľstvo školy od jednotlivých 

recitátorov. 

4. Organizátori súťaţe KL sú povinní zabezpečiť počas súťaţe a s ňou súvisiacimi podujatiami 

dodrţiavanie príslušných bezpečnostných predpisov. 

 

Článok   6 

Financovanie  súťaže 

 

1. Finančné  prostriedky  na  celoštátne kolo súťaţe KL poskytuje  MŠ SR  prostredníctvom 

príslušného krajského školského úradu, ktorý ich odstúpi na účet Klubu priateľov poézie Pavla 

Koyša v Bratislave v peňaţnom  ústave na podklade uzatvorenej zmluvy. 

2. Na finančnom zabezpečení celoštátneho kola súťaţe KL sa podieľa aj Klub priateľov poézie 

Pavla Koyša a Obecný úrad Ladce. 



3. Z  finančných  prostriedkov  MŠ  SR  určených  na  súťaţ   KL moţno  uhradiť : 

a) cestovné  a stravovanie účastníkom  súťaţe podľa príslušných predpisov;    

b) materiálno-technické  zabezpečenie  súťaţe,  a to spojené s prípravou súťaţe, zasadnutím 

komisií, s nákladmi na kancelárske potreby, drobný tovar, tlač, kopírovanie, rôzne  

pomôcky a odmeny pre  súťaţiacich - na  prvých troch miestach spolu 72 € v kaţdej 

kategórii. 

 

Článok   7 

Registrácia a účinnosť organizačného poriadku 

 

1. Týmto sa ruší Organizačný poriadok súťaţe registrovaný na MŠ SR pod číslom 400/1998-4. 

2. Tento Organizačný poriadok je zaregistrovaný na MŠ SR pod číslom 2010-9688/21668:2-912  

a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2010. 

 

 

 

 


