
 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
Celoslovenský festival záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže 

 

 

 

 

Čl. 1 

Charakteristika súťaže, poslanie a riadenie 

 

  

     1.  Celoslovenský festival záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeţe je 

 súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzuje na mimoškolskú 

 činnosť a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára 

 osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu ţiakov na základe ich  súťaţivosti 

 a prispieva k vytváraniu trvalej potreby celoţivotného vzdelávania. Súťaţe 

 a príprava na súťaţe sa organizujú v čase vyučovania a mimo vyučovacieho 

 procesu. 

2. Vyhlasovateľom Celoslovenského festivalu záujmovej činnosti sluchovo postihnutých 

detí a mládeţe základných a stredných škôl v Slovenskej republike je ministerstvo 

školstva SR.. Spolu vyhlasovateľom je Krajský školský úrad, Nadácia Vlada Kulíška 

Počuť srdcom a Základná škola s materskou školou pre deti a ţiakov so sluchovým 

postihnutím internátna, Drotárska cesta 48 811 04 Bratislava. 

3.  Poslaním Celoslovenského festivalu  je najmä:  

a) tvorivo rozvíjať kompetencie ţiakov v umeleckých aktivitách a vytvárať vzťah 

k celoţivotnej potrebe získavania nových zaujímavých poznatkov, 

b) vyhľadávať talentovaných ţiakov v umeleckej oblasti (divadlo, pantomíma, tanec, 

rôzne, výtvarné umenie, fotografia) podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu 

a prispievať k účelnému vyuţívaniu ich voľného času, 

c) vytvárať pre ţiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich 

schopností, zručností a vedomostí formou súťaţenia, 

d) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov (ďalej len „pedagóg“) 

konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách, 

e)  umoţniť sluchovo postihnutým deťom a mládeţi na celom Slovensku zapojiť sa do 

kultúrnych aktivít a zároveň tým pomôcť k ich integrácii do ţivota počujúcich. 
4. Celoslovenský festival záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeţe 

v Slovenskej republike sa organizuje v rámci príslušného školského roka na základe 

schváleného zoznamu súťaţí ministerstvom školstva. 

5. Celoslovenské kolo festivalu záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeţe 

základných a stredných škôl v Slovenskej republike riadi Celoštátna odborná komisia, 

ktorá je zloţená z predsedu a ostatných členov. Predsedu a členov celoštátnej komisie 

vymenúva a z funkcie odvoláva minister školstva.  

6. Členovia celoštátnej komisie sú odborníci v oblasti vzdelávania, umenia delegovaní 

krajskými školskými úradmi alebo organizujúcou školou. 

 



 2 

 

 

Čl. 2 

Štruktúra Celoslovenského festivalu záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí 

a mládeže v  Slovenskej republike, počet kôl, kategórie 

 

1. Festival je organizovaný ako školské kolo a celoslovenské kolo. 

2. Školské kolá zabezpečujú príslušné základné, stredné školy a vysielajúce organizácie.  

3. Celoslovenský festival celoštátna komisia v programe súťaţí a v súťaţných 

propozíciách festivalu. 

4. Festival je súťaţou jednotlivcov a kolektívov.  

 

 

Čl. 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Program festivalu  (ďalej len „program“) na príslušný školský rok, podľa návrhu 

 celoštátnej komisie schvaľuje a vyhlasuje ministerstvo.  

2. Na základe programu sa riadia školské kolá a celoslovenské kolo. 

3. Program školského kola si spracuje škola na základe vlastných  podmienok a 

 záujmu ţiakov. 

4. Kontakty na organizátorov festivalu program, termíny a podmienky zverejňuje 

ministerstvo na internetovom portáli a krajské školské úrady na svojej internetovej 

stránke. 

 

Čl. 4 

Hodnotenie 

 

1. Festival je hodnotený podľa propozícií určených celoštátnou komisiou.  

2. Súťaţný Celoslovenský festival zabezpečujú pedagógovia, odborníci z oblasti 

výchovy, vzdelávania a kultúry. 

 

 

Čl. 5 

Organizátor súťaže 

 

1. Organizátorom Celoslovenského festivalu môţe byť škola, na základe poverenia 

príslušného krajského školského úradu alebo ministerstva školstva . 

2. Organizátori školských kôl festivalu zabezpečujú: 

-      prípravu festivalu  

-      priebeh súťaţe, 

-      spracovanie výsledkov  

-      nomináciu jednotlivcov a kolektívov na festival 

3. Organizátori festivalu sa riadia smernicou
1
, týmto organizačným poriadkom, 

propozíciami a súťaţným poriadkom určeným celoštátnou komisiou. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Smernica č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl 
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Čl. 6 

Podmienky účasti žiakov 

 

1. Účasť ţiakov na festivale je dobrovoľná, postup jednotlivcov a kolektívov na 

Celoslovenský súťaţný festival stanovujú súťaţné poriadky- propozície v danej 

kategórii. 

2. Účasť na Celoslovenskom festivale je schvaľovaná celoštátnou komisiou. Na 

Celoslovenský festival je potrebné sa včas prihlásiť prostredníctvom záväznej 

prihlášky do stanoveného termínu. 

3. Neúčasť prihlásenej školy, organizácie na Celoslovenský je potrebné minimálne tri dni 

vopred ospravedlniť organizátorovi príslušnej súťaţe. Ak prihlásená škola svoju 

neúčasť neospravedlní, môţe byť v nasledujúcom školskom roku vylúčená z príslušnej 

súťaţe.  

4. Kaţdý ţiak, ktorý sa zúčastňuje Celoslovenského festivalu, je povinný preukázať 

svoju totoţnosť, ak ho organizátor súťaţe k tomu vyzve. 

5. Podmienkou účasti na súťaţi je zoznam súťaţiacich príslušnej školy, organizácie 

ktorého súčasťou je pečiatka školy a podpis jej štatutárneho zástupcu. Za pravdivosť 

údajov uvedených na zozname súťaţiacich zodpovedá štatutárny zástupca školy. 

6. Špecifické podmienky účasti ţiaka v Celoslovenskom kole upravuje súťaţný poriadok 

súťaţe. 

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov 

 

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

aktivít v rámci Celoslovenského festivalu musí byť zabezpečovaná podľa osobitných 

predpisov
2
 a v súlade s právnymi normami BOZ pri práci, výchove a vyučovaní 

uvedených v Zákonníku práce.  

2. Krajský školský úrad a organizátor príslušného Celoslovenského festivalu, 

v spolupráci s riaditeľmi škôl sa môţu dohodnúť na spoločnom pedagogickom 

sprievode, ktorý sprevádza ţiakov do miesta konania vyššieho kola súťaţe a späť 

a zodpovedá za ich bezpečnosť. 

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

súťaţiacich zodpovedá vysielajúca škola. 

4. Za bezpečnosť počas podujatia zodpovedá organizátor súťaţe a príslušný pedagogický 

 dozor vysielajúcej školy. 

 

 

Čl. 8 

Charakteristika medzinárodnej súťaže 

 

1. Celoslovenský festival záujmovej činnosti sluchovo postihnutých ţiakov a mládeţe 

nemá medzinárodný charakter. 

 

 

 

                                                 
2
 § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Čl. 9 

Odborná príprava žiakov 

 

1. Ţiaci sa na účasť na Celoslovenskom festivale  odborne pripravujú na hodinách 

pohybovo dramatickej výchovy, v záujmových útvaroch,  mimoškolskej činnosti, 

 v školských zariadeniach, centrách voľného času, alebo iných záujmových útvaroch. 

2. Činnosť pedagógov sa hodnotí ako aktivita, priamo súvisiaca s výchovno-vzdelávacím 

procesom a záujmovou činnosťou ţiakov.  

3. Aktívnu účasť učiteľov riaditeľ školy započítava do ich hodnotenia. Môţe ich 

primerane morálne aj finančne oceňovať. 

 

 

Čl. 10 

Financovanie súťaží 

 

1. Školské kolá sú zabezpečované z prostriedkov školy. 

2. Celoštátne kolo festivalu je finančne zabezpečované ministerstvom
3
. 

3. Návrh rozpočtu Celoslovenského festivalu sa vypracováva v súlade s platnými 

právnymi predpismi a usmerneniami vyhlasovateľa. 

 

 

                                                            Čl.11 

                      Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

 

          Tento organizačný poriadok bol registrovaný na ministerstve pod číslom: 2010- 

11456/25034:1-914, 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. 


