Organizačný poriadok

súťaže

KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Organizačný poriadok súťaţe Kreativita mladých grafikov je vypracovaný na základe Smernice
Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí
ţiakov škôl. ( ďalej len smernica o organizovaní súťaţí ).

Čl. 1
Poslanie súťaže
Poslaním súťaţe Kreativita mladých grafikov je prezentácia tvorby mladých grafických tvorcov
– študentov stredných umeleckých škôl, škôl úţitkového výtvarníctva, spojených škôl a stredných
odborných škôl, ktoré majú umelecké odbory. Cieľom je vyhľadávať talentovaných ţiakov pre
odbornú prácu, rozvíjať ich tvorivosť, inšpirovať ich pre štúdium na vysokých školách, podporiť
rozvoj ich kreatívneho myslenia, výtvarného cítenia, manuálnych zručností a samostatnú tvorivú
činnosť.

Čl. 2
Charakteristika súťaže
Kreativita mladých grafikov je súťaţná prehliadka, ktorá vznikla z potreby prezentácie
výsledkov tvorby mladých grafikov, propagačných grafikov, fotografov a dizajnérov, z potreby
zvýraznenia práce stredných umeleckých škôl, škôl úţitkového výtvarníctva, spojených škôl
a stredných odborných škôl, ktoré majú umelecké odbory a v neposlednej miere ako podpora
estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Je zaloţená na systematickej skupinovej
alebo individuálnej práci s talentovanými ţiakmi. Je to jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej
činnosti ţiakov stredných škôl. Ide o súťaţ, ktorá sa vyhlasuje kaţdoročne.

Čl. 3
Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva SR
garantuje súťaţ po stránke:
a) finančnej a odbornej
- celoštátne kolo prostredníctvom poverenej inštitúcie a odbornej poroty
b) finančnej
- prostredníctvom účelovej finančnej dotácie
Usporiadateľom súťaţe je :
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43, Nižná.
Tel.: 043/5381 405
Fax.: 043/5382 148
e-mail: ssnizna@ssnizna.sk
www.spojenanizna.edu.sk
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DRUHÁ ČASŤ
Štruktúra a riadenie súťaže
Čl. 4
Skupiny súťažiacich
Celoštátne kolo súťaže Kreativita mladých grafikov sa organizuje:
(a)
(b)

pre ţiakov stredných umeleckých škôl, škôl úţitkového výtvarníctva
pre ţiakov spojených škôl a ţiakov stredných odborných škôl, ktoré majú umelecké
odbory

Čl. 5
Kategórie súťaže
Súťaţná prehliadka Kreativita mladých grafikov prebieha v nasledovných kategóriách:

„ A “ : Obalový materiál
„ B “ : Plagátová tvorba
„ C “ : Malé grafické formy ( logo, ex libris, alebo grafiky do rozmeru 12x12 cm )
„ D “ : Ilustrácia
„ E “ : Fotografia
Kategória „ F “ : Voľná grafická tvorba ( max. A4 )
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Čl. 6
Podmienky účasti žiakov v súťaži
Do súťaţe sú platne prihlásené práce, ktoré sú na predpísanom tlačive a zaslané na adresu
usporiadateľa. Kaţdá práca, musí mať vyplnený platný evidenčný list.
Práce môţu byť vyhotovené v týchto grafických technikách:
1. tlač z hĺbky: suchá ihla, lept
2. tlač z výšky: drevoryt, drevorez, linoryt, linorez
3. tlač z plochy: litografia, monotypia
4. počítačová grafika
5. fotografia
Do celoslovenského kola môţu byť zaslané prvé tri víťazné práce v jednotlivých kategóriách zo
školských kôl.
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Prvý súťaţný deň budú súťaţné práce prezentované a hodnotené odbornou komisiou podľa
platných pravidiel.
Druhý deň sa uskutoční vernisáţ prác pre verejnosť. Pre súťaţiacich študentov sa uskutočnia
tvorivé dielne kde budú samostatne spracovávať voľný námet. Zapojení pedagógovia sa zúčastnia
na odbornom seminári, ktorý sa bude zaoberať problematikou grafickej tvorby alebo techniky.
Problematika a zameranie odborných seminárov sa bude kaţdoročne meniť.
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov bude v závere dňa kde budú vyhodnotené práce z tvorivej
dielne ako aj jednotlivé kategórie súťaţe.

Čl. 7
Povinnosti a práva súťažiacich
(1)

Súťažiaci je povinný:
-

(2)

akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaţe a pokyny organizátora,
uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaţe vznikli neodôvodneným porušením
jeho pokynov,
dostaviť sa včas na súťaţ,
dodať výtvarné práce včas,
rešpektovať rozhodnutia odbornej poroty,

Súťažiaci má právo:
-

vyţadovať od vyhlasovateľa súťaţe, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaţe
byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaný o organizovaní súťaţe a
o podmienkach účasti,
byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia,
po absolvovaní súťaţe obdrţať potvrdenie o účasti a umiestnení v celoslovenskom
kole súťaţe,
vyţadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaţi.

Čl. 8
Celoštátna odborná komisia
Celoštátnu odbornú komisiu tvoria predseda, podpredseda a štyria členovia. Členovia komisie sú
zástupcovia z oblasti výtvarného umenia, reklamy a propagačnej grafiky a taktieţ obchodných
spoločností.
Predsedu, podpredsedu a členov Celoštátnej odbornej komisie vymenúva minister školstva
Slovenskej republiky na základe návrhu Organizačného výboru súťaţe. Sú menovaní z radov
osvedčených odborníkov z umeleckej sféry, umelcov výtvarného zamerania, ako aj zástupcov
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umeleckých vydavateľstiev. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a členov komisie je
trojročné. Organizačný výbor súťaţe vymenúva riaditeľ školy, čo organizácie, ktorá súťaţ
organizačne zabezpečuje.
Úlohou Celoštátnej odbornej komisie je:
(a) riadiť priebeh celej súťaţe
(b) účelne vynakladať finančné prostriedky
(c) zabezpečovať hodnotenie súťaţných modelov

TRETIA ČASŤ
Súťažné kolá a ich riadenie
Čl. 9
A - Školské kolo súťaže
Školské kolo súťaţe vyhlasuje riaditeľ strednej školy. Organizuje ho predmetová komisia na škole
a je financované z rozpočtov škôl.
Riaditeľ školy vymenúva komisiu pre prípravu a priebeh školského kola. Komisiu tvoria zástupca
vedenia školy, vedúci predmetovej komisie a odborní učitelia.
Školského kola sa zúčastňujú všetci záujemcovia, ktorí sa prihlásia do stanoveného termínu do
školského kola súťaţe. Školská komisia posúdi súťaţné návrhy, a tie, ktoré splnia poţadované
kritéria postupujú do celoštátneho kola.

B - Celoštátne kolo súťaže
V celoštátnom kole súťaţia ţiaci stredných umeleckých škôl, škôl úţitkového
výtvarníctva, spojených škôl a stredných odborných škôl, ktoré majú umelecké odbory, ktorých na
základe hlásenia písomne pozve organizátor súťaţe najneskôr desať dní pred začiatkom
súťaţe.
Ţiaci súťaţia anonymne a podľa pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaţe.
Na záver súťaţe predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaţe podľa kategórií. Porota určí
poradie súťaţiacich. Diplomy podpisuje predseda Celoštátnej odbornej komisie a riaditeľ
Spojenej školy v Niţnej ako organizátor súťaţe.
Predseda Celoštátnej odbornej komisie zašle správu o priebehu súťaţe do 3 mesiacov od
uskutočnenia celoštátneho kola, príslušnému krajskému školskému úradu.

C - Medzinárodné kolo súťaže
Kreativita mladých grafikov je súťaţ s medzinárodnou účasťou. Organizuje sa formou stretnutia
najlepších tvorcov stredných škôl nielen zo Slovenska, ale aj z krajín Európskej únie / Českej
republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky a iných krajín /. Moţnosť súťaţe mladých ľudí
s medzinárodnou účasťou zvýši predpoklad vysokej súťaţnej, odbornej a organizačnej úrovne.
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Súťaţiacich, na základe písomného prihlásenia, pozve organizátor súťaţe najneskôr desať dní
pred začiatkom súťaţe.
Organizovaním medzinárodného kola súťaţe v Slovenskej republike poveruje Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky Spojenú školu , Hattalova 471, 027 43 Niţná.
Výdavky spojené s účasťou i organizáciou na medzinárodnej úrovni súťaţí hradí Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky zo svojho rozpočtu. Na financovaní priebehu súťaţe sa môţu
podieľať spoluorganizátori a mimorozpočtové zdroje.
Medzinárodného kola súťaţe sa zúčastňujú víťazi celoštátneho kola a prípadne ţiaci v zmysle
Organizačného poriadku. Konečných účastníkov medzinárodnej súťaţe určuje predseda
Celoštátnej odbornej komisie súťaţe, po prerokovaní v nej. Ţiaci súťaţia anonymne a podľa
pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaţe.
Pred organizovaním medzinárodného kola súťaţe v Slovenskej republike, alebo účasti
slovenských zástupcov na nej sa môţe usporiadať odborné sústredenie pre účastníkov, ktoré
odborne garantuje Celoštátna odborná komisia. Sústredenie spravidla trvá jeden týţdeň. Výdavky
spojené s organizáciou odborného sústredenia uhrádza Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
zo svojho rozpočtu.
Na záver súťaţe predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaţe podľa kategórií. Porota určí
poradie súťaţiacich. Diplomy podpisuje predseda Celoštátnej odbornej komisie a zástupca
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Ak sa medzinárodné kolo Kreativity mladých grafikov organizuje na Slovensku, porota pozostáva
z predsedu, podpredsedu a štyroch členov aj medzinárodného zloţenia. Zástupcu v medzinárodnej
porote súťaţe organizovanej v zahraničí vymenúva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na
návrh Celoštátnej odbornej komisie súťaţe.

Čl. 10
Organizačné zabezpečenie súťaže
Celoštátne kolo vyhlasuje Spojená škola, Hattalova 471, 027 43, Niţná z poverenia Ministerstva
školstva SR. Súťaţ zabezpečuje organizačný výbor, ktorý pripravuje a zabezpečuje organizačnú
štruktúru súťaţe, programovú, propagačnú a finančnú stránku súťaţe.

Čl. 11
Spôsob hodnotenia súťaže
Hodnotené budú len tie výtvarné práce, u ktorých bol dodrţaný termín prihlásenia a ustanovenia
Organizačného poriadku. Všetky výtvarné práce budú hodnotené Celoštátnou odbornou komisiou.
Komisia má právo oceniť, ale aj neoceniť I. – III. miestom všetky kategórie a udeliť mimoriadne
ocenenie „KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV“. Ocenenia budú odovzdané po súťaţi v
rámci galaprogramu.
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Kritéria hodnotenia:


celkový dojem a estetická úroveň



kreativita návrhu



technické spracovanie



výrazové prostriedky výtvarného diela

Čl. 12
Finančné zabezpečenie súťaže
Celoštátne kolo súťaţe sa finančne zabezpečuje z prostriedkov Ministerstva školstva SR v zmysle
Smernice MŠ SR č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov
škôl.
Všetky náklady s prípravou výrobku / súbornej práce / si hradí súťaţiaci sám. Organizátor,
z prostriedkov na realizáciu súťaţe zabezpečuje:
Materiál a ostatné prostriedky potrebné na zabezpečenie tvorivej dielne pre súťaţiacich.
Propagáciu súťaţe, výzdobu miestnosti, ceny pre súťaţiacich, odmeny pre organizátorov súťaţe
a technické zabezpečenie súťaţe ( ozvučenie, osvetlenie, prenájom paravanov a pod.)
Súťaţiacim je hradené
– stravné vo výške stravného v zmysle platného zákona
– ubytovanie v školskom zariadení podľa príslušných reţijných nákladov
– cestovné v zmysle platného zákona

Čl. 13
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri súťaţi v jednotlivých kategóriách musí byť zabezpečená v
súlade so zákonom NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Organizátor poučí na porade k súťaţi zástupcov jednotlivých škôl
o technických a priestorových podmienkach súťaţe. Súťaţiaci musia mať zabezpečený
pedagogický dozor. Bezpečnosť a hygienu zabezpečuje v celoštátnom kole organizátor súťaţe a
jeho pracovníci.

Čl. 14
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle čl.6 ods. 2 Smernice Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí
ţiakov škôl schvaľuje registráciu Organizačného poriadku súťaţe „Kreativita mladých grafikov“
s touto schvaľovacou doloţkou: 2010-9066/19195:1-913.
Ing. Peter Smolár
predseda Slovenskej komisie súťaţe
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