
Organizačný poriadok 

celoštátnej súťaţe ţiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou 

účasťou 

Organizačný poriadok tejto súťaţe vychádza zo Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky  

č. l3/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom  zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

 

Čl. 1 

Charakteristika, poslanie a riadenie súťaže 

 

1. Celoštátna vedomostná súťaţ  pre sluchovo postihnutých ţiakov v jazykových zručnostiach 

a v matematike s medzinárodnou účasťou (ďalej CVS SP) je určená pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím 2. stupňa základných škôl na území Slovenska i pre sluchovo postihnutých ţiakov 

základných škôl zo zahraničia.  

 

2. CVS SP  je doplnkovou aktivitou výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl pre sluchovo 

postihnutých ţiakov. 

 

3. CVS SP  vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, organizuje a usporadúva sa kaţdý rok v 

súlade s týmto organizačným poriadkom. 

 

4. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky menuje predsedu odbornej komisie na riadenie CVS SP. 

Členov odbornej komisie navrhuje predseda odbornej komisie, schvaľuje a menuje ich usporiadateľ 

súťaţe.   

 

5. Z poverenia MŠ SR preberajú usporiadatelia zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného 

priebehu CVS SP, ako i za zabezpečenie vhodných súťaţných podmienok pre všetkých účastníkov 

súťaţe. 

 

6. Poslaním CVS SP je:   

a) Aktivizovať a vyhľadávať talentovaných sluchovo postihnutých ţiakov v jazykových 

zručnostiach a v matematike.  

b) Vyvolať hlbší a systematický záujem sluchovo postihnutých ţiakov o jazykové zručnosti   a o 

matematiku.  

c) Umoţniť sluchovo postihnutým ţiakom prezentovať svoje nadanie v jazykových zručnostiach 

a v matematike.  

d) Vytvárať pre sluchovo postihnutých ţiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie 

svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaţenia v jazykových zručnostiach a v 

matematike.  

e) Vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov podnetné prostredie na hodnotenie a 

porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.  

 

Čl. 2 

Štruktúra súťaže, kategórie súťaže 

 

1. Odborná komisia vyhlasuje nový ročník súťaţe vţdy najneskôr do konca septembra školského roka, 

v ktorom sa súťaţ uskutočňuje.  

 

2. Odborná porota pripraví a zverejní formou propozícií súťaţe podrobnosti o organizovaní jednotlivých 

ročníkov súťaţe. Propozície súťaţe vydáva najneskôr v mesiaci január školského roka, v ktorom sa 

súťaţ uskutoční. 

 

3. Súťaţ prebieha v dvoch predmetoch:  

a) jazykové zručnosti,  

b) matematika.  

 

4. Súťaţ sa organizuje v piatich kategóriách: 



a) kategória piatakov, 

b) kategória šiestakov, 

c) kategória siedmakov, 

d) kategória ôsmakov,  

e) kategória deviatakov. 

 

5.  Organizovaním a obsahovým zabezpečením školského kola súťaţe poveruje riaditeľ školy učiteľa 

slovenského jazyka a literatúry a učiteľa matematiky alebo  iného pedagóga. Školské kolá súťaţe sa 

uskutočnia do 25. februára v danom školskom roku.  

 

6. Z jednej školy sa súťaţe môţe zúčastniť najviac päť ţiakov. 

 

7. Prihlášky do celoštátneho kola súťaţe zašle škola na adresu usporiadateľa do 1. marca v danom 

školskom roku.   

 

8. Celoštátne kolo súťaţe s medzinárodnou účasťou sa uskutoční do 15. marca v danom školskom roku. 

 

9. V záujme objektivity súťaţe sa učitelia zúčastnených škôl nemôţu podieľať na zostavovaní a hodnotení 

súťaţných testov.  

 

10. V kaţdej súťaţnej kategórii musí obsah súťaţných testov vychádzať z obsahu štátneho vzdelávacieho 

programu príslušnej kategórie. 

 

11. Súťaţiaci sluchovo postihnutí ţiaci vypracovávajú súťaţné testy vo svojom národnom jazyku:   ţiaci zo 

Slovenska v slovenčine, ţiaci z Česka v češtine, ţiaci z Maďarska v maďarčine, ţiaci z Poľska 

v poľštine, ţiaci z Nemecka v nemčine,... 

 

12. Usporiadateľ vyhotoví písomný záznam o priebehu, úrovni a výsledkoch súťaţe. 

 

Čl. 3 

Organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Za organizačné zabezpečenie zodpovedajú organizátori súťaţe. 

  

2. Do organizačného zabezpečenia patrí: 

a) zabezpečenie a vypracovanie propozícií, 

b) spolupráca s garantmi súťaţe, 

c) propagácia a distribúcia informácií prostredníctvom propozícií a letákov umiestnených na 

webovej stránke organizátora súťaţe a zaslaných do jednotlivých škôl, 

d) zorganizovanie pracovných stretnutí odbornej komisie, 

e) vypracovanie súťaţných testov z jazykových zručností pre všetky súťaţné kategórie, 

f) vypracovanie súťaţných testov z matematiky pre všetky súťaţné kategórie, 

g) zabezpečenie prekladu súťaţných testov do českého, maďarského,..., jazyka,   

h) vlastné zorganizovanie súťaţe, 

i) usporiadanie slávnostného odovzdávania diplomov, vecných cien a osobitných cien 

      víťazom v jednotlivých kategóriách. 

 

Čl. 4 

Podmienky účasti žiakov 

 

1. Podmienkou účasti ţiakov v CVS SP je také sluchové postihnutie ţiaka, na základe ktorého mu bol 

pridelený preukaz „ZŤP“. Účasť sluchovo postihnutých ţiakov v CVS SP je dobrovoľná, ţiaci sú do 

vyššieho kola súťaţe delegovaní školou. 

 

2. Na CVS SP je potrebné sa včas prihlásiť prostredníctvom súpisky. Kaţdá zúčastnená škola musí vyplniť 

súpisku, ktorá obsahuje: 

a) presnú adresu školy, 



b) školský rok, 

c) mená a priezviská súťaţiacich ţiakov, dátum narodenia ţiakov, stupeň sluchového postihnutia 

ţiakov, kategóriu, 

d) meno a priezvisko učiteľa, ktorý príde so ţiakmi, 

e) podpis učiteľa, 

f) pečiatku školy. 

Za pravdivosť údajov uvedených na súpiske zodpovedá štatutárny zástupca školy. 

 

3. Neúčasť prihlásených ţiakov na CVS SP je vysielajúca škola povinná ospravedlniť organizátorovi 

súťaţe aspoň dva dni pred súťaţou. Ak prihlásená škola neúčasť svojich ţiakov neospravedlní, bude 

hradiť výdavky za stravu neospravedlnených ţiakov.  

 

4. Kaţdý ţiak, ktorý sa zúčastňuje CVS SP, je povinný preukázať svoju totoţnosť, ak ho organizátor 

súťaţe k tomu vyzve. 

 

Čl. 5 

Hodnotenie  a rozhodovanie 

 

1. Z poverenia MŠ SR predseda odbornej  komisie na riadenie CVS SP po konzultáciách s usporiadateľom 

súťaţe a odbornými garantmi súťaţe vymenúva členov komisie na prípravu a hodnotenie súťaţných 

testov pre kaţdý predmet zvlášť. Členmi tejto komisie nemôţu byť učitelia zúčastnených škôl.   

 

2. V kaţdej kategórii sú ocenení traja ţiaci. 

 

3. Na prvých miestach sa umiestňujú ţiaci s najvyšším počtom bodov.  

V prípade, ak ţiaci získajú rovnaký počet bodov, o umiestnení ţiakov rozhoduje čas, za ktorý títo ţiaci 

vypracovali súťaţné práce. 

V prípade, ak ţiaci získajú rovnaký počet bodov a vypracujú súťaţné práce za rovnaký čas, ţiaci 

získavajú spoločné umiestnenie na miestach: 1.- 2 . alebo 2. – 3.    

 

4. Víťazi sú ohodnotení vecnými cenami. 

 

5. Predseda odbornej komisie CVS SP vyhodnotí priebeh podujatia a predloţí písomnú správu 

MŠ SR do jedného mesiaca od ukončenia súťaţe. 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti súťažiacich a usporiadateľov súťaže 

 

1. Sluchovo postihnutí ţiaci majú právo na sprostredkovanie ústne podávaných informácií a pokynov 

k súťaţi v posunkovom jazyku. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť tlmočenie do posunkového jazyka. 

 

2. Povinnosťou súťaţiacich a usporiadateľov súťaţe je oboznámiť sa s organizačným 

poriadkom súťaţe a dodrţiavať ho. 

 

3. Povinnosťou súťaţiacich ţiakov je rešpektovať školský poriadok usporiadateľskej školy.   

 

 

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov 

 



1. Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťaţiacich v priebehu všetkých aktivít v rámci CVS 

SP musí byť zabezpečovaná podľa osobitných predpisov
1
 a v súlade s právnymi normami BOZ pri 

práci, výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce.  

 

2. Za pedagogický sprievod, dopravu do miesta súťaţe a späť, zdravotný stav a poistenie súťaţiacich 

zodpovedá vysielajúca škola. 

 

3. Za bezpečnosť počas podujatia zodpovedá organizátor súťaţe a pedagogický dozor zo zúčastnených 

škôl. 

 

Čl. 8 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

1. Celoštátne kolo súťaţe finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, usporiadatelia 

celoštátneho kola a sponzori.   

 

2. Cestovné náklady a náklady na stravu uhrádzajú všetkým súťaţiacim ţiakom a pedagógom 

vyhlasovatelia súťaţe z prostriedkov určených na súťaţ podľa platných predpisov. 

 

3. Finančné prostriedky v celoštátnom kole sú určené na uhradenie týchto nákladov: 

a) ocenenia pre ţiakov, 

b) osobitná cena poroty, 

c) ocenenie pre školy, 

d) diplomy, 

e) odmeny porotcom, 

f) organizácia a realizácia slávnostného vyhodnotenia súťaţe s kultúrnym programom. 

 

4. Organizátori celoštátneho kola súťaţe kaţdoročne spracujú rozpočet. 

 

 

Čl. 9 

Odborná príprava žiakov 

 

1. Ţiaci sa na účasť v súťaţi odborne pripravujú na hodinách slovenského jazyka a 

matematiky v škole. 

2. Činnosť učiteľov týchto predmetov sa hodnotí ako aktivita, priamo súvisiaca s výchovno-

vzdelávacím procesom a záujmovou činnosťou ţiakov. Ich aktívnu účasť riaditeľ školy 

započítava do ich hodnotenia a primerane morálne a finančne oceňuje. 

 

Čl. 10 

Financovanie súťaží 

 

1. Školské kolá sú finančne zabezpečované z prostriedkov školy. 

2. Celoštátne sú finančne zabezpečované ministerstvom
2
  a sponzormi. 

3. Medzinárodná vedomostná súťaţ je finančne zabezpečovaná ministerstvom
3
   

                                                 
1
 § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2
 § 15 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



a medzinárodnými  organizáciami,  ktoré príslušnú súťaţ organizujú. 

4. Návrh rozpočtu súťaţe sa vypracováva v súlade s platnými právnymi predpismi 

a usmerneniami vyhlasovateľa 

 

Čl. 11 
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

1. Ruší sa organizačný poriadok ŠSŢ, ktorý bol zaregistrovaný na ministerstve pod číslom CD-

2008-23341/49485-1:914. 

2. Tento organizačný poriadok bol registrovaný na ministerstve pod číslom: 2010-11148/24432: 

1-914, dňa 28. júna 2010  a nadobúda účinnosť od 2. septembra 2010. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
3
 § 15 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 


