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O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K  

S Ú Ť A Ž E  

P E K N Á  M A Ď A R S K Á  R E Č  –  S Z É P  M A G Y A R  B E S Z É D  

 

 

 

   Organizačný výbor súťaţe v súlade so smernicou č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 

o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl vydáva organizačný 

poriadok súťaţe P E K N Á  M A Ď A R S K Á  –  R E Č  S Z É P  M A G Y A R  B E S Z É D  

pre ţiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. 

 

   Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského 

vzdelávania Slovenskej republiky kľúčové postavenie z hľadiska utvárania a získavania 

komunikatívnej kompetencie ţiakov v materinskom jazyku, t.j. dosiahnuť takú úroveň 

rečových zručností v maďarskom jazyku, aby ţiaci zvládli komunikatívne situácie primerane 

a vhodne z hľadiska jazykového štýlu s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou 

v ústnom i písomnom prejave. Úspešné dosiahnutie cieľov vyučovacieho predmetu je 

základom vzdelávania, výchovy, poznávacích procesov, učenia sa a v neposlednom rade aj pri 

osvojovaní slovenského jazyka a ďalších cudzích jazykov. Pre ţiakov maďarskej národnosti 

je hlavným komunikatívnym prostriedkom zároveň významným symbolom národnej identity 

ako aj kultúry, umoţňuje rozvoj osobnosti, sebarealizáciu, socializáciu ţiakov a ich 

začlenenie do spoločnosti. Prehĺbenie záujmu o maďarský jazyk podporuje aj jazyková súťaţ 

Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd. 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Súťaţ Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl, nadväzuje na školskú výučbu a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej 

záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu 

ţiakov na základe ich súťaţivosti. Súťaţ a príprava na súťaţ sa organizuje v čase 

vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho. 

(2) Súťaţ Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd má postupový charakter a končí sa 

celoštátnym kolom. 

 

 

Čl. 2 

Poslanie súťaţe 

 

Poslaním súťaţe Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd: 

 

(1) Prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných ţiakov a podporiť rozvoj talentu 

ţiakov a napomáhať pri prezentácii ich schopností. 

(2) Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti ţiakov, vyvolať systematický 

záujem ţiakov o maďarský jazyk a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku,  

k slovesnému umeleckému dielu a dokázať ho individuálne preţiť.  
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(3) Nadobudnúť a rozvíjať pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopiť jeho 

potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo aj v rámci interkultúrnej 

komunikácie.  

(4) Rozvíjať komunikatívne schopnosti a návyky, aby ţiaci získali kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.  

(5) Rozvíjať kultivovaný prejav ako prostriedok presadenia samého seba, a nadobudnúť 

sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti.  

(6) Rozvíjať vlastný pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich  

z umeleckých textov a rozvíjať vlastné emocionálne a estetické cítenie a vnímanie. 

(7) Viesť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti, prispievať k rozvoju ţiackej tvorivosti 

tvorbou textov ale i pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok, upevňovať ich záujem 

o sebavzdelávanie, samostatne získať informácie z rozličných zdrojov a zvládnuť práce 

s jazykovými a literárnymi textami. 

(8) Vytvárať pre ţiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich 

schopností, zručností a vedomostí formou súťaţenia a tvorivej spolupráce, vytvárať pre 

školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na hodnotenie a 

porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách. 

 

 

Čl. 3 

Charakteristika súťaţe 

 

(1) Súťaţ je dobrovoľnou záujmovou činnosťou ţiakov, ktorá sa vyuţíva ako dôleţitý 

výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti ţiakov 

škôl s vyučovacím jazykom maďarským. 

(2) Súťaţ sa realizuje kaţdý školský rok. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu.  

(3) Súťaţ je určená ţiakom škôl s vyučovacím jazykom maďarským, resp. tried s vyučovacím 

jazykom maďarským v Slovenskej republike (základné, stredné: gymnáziá, stredné 

odborné školy). Člení sa na kategórie (I., II., III. a IV.) a kolá (triedne, školské, obvodné, 

krajské a celoslovenské kolo). Účasť v súťaţi je dobrovoľná a individuálna. 

(4) Obsahová náplň súťaţe vyplýva z jej cieľov ako aj z cieľov obsiahnutých v platných 

pedagogických dokumentoch. 

(5) Súčasťou súťaţí je aj systematická príprava na všetkých úrovniach formou prednášok, 

seminárov, sústredení, tréningov, riadenej odbornej a umeleckej činnosti pod vedením 

skúsených pedagógov a ďalších odborníkov, ako aj podporovanie samostatnosti ţiakov. 

(6) Vytvára podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných 

súťaţiach podobného charakteru. 

(7) Činnosť pedagógov a ţiakov škôl spojená so súťaţou, prípravou na súťaţ, členstvom 

v odborných komisiách, sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí  

s výchovno-vzdelávacím procesom na školách. Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú 

podmienky pre súťaţ, organizujú súťaţ, podporujú zapojenie sa ţiakov do súťaţe a účasť 

pedagógov na odborných seminároch a podujatiach súvisiacich s prípravou ţiakov  

na súťaţ. Aktívnu účasť pedagógov školy zriaďovatelia započítavajú do ich hodnotenia a 

primerane morálne a finančne oceňujú. 
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Čl. 4  

Vyhlásenie a zrušenie súťaţe 

 

(1) Vyhlasovateľom je ministerstvo. 

(2) Ministerstvo financuje súťaţ na základe jej kategorizácie. 

(3) Na zrušenie vyhlásenej súťaţe je potrebné predloţiť ministerstvu ţiadosť o zrušenie 

súťaţe a jej vyradenie zo zoznamu súťaţí. 

(4) Ministerstvo má právo vykonať monitoring jednotlivých kôl súťaţe a v prípade, ţe nie sú 

organizované v súlade so schváleným organizačným poriadkom a výškou pridelených 

finančných prostriedkov, môţe vyhlásenie súťaţe v nasledujúcom roku prehodnotiť, 

prípadne poţiadať o zmenu organizačného poriadku , alebo súťaţ zrušiť. 

 

Čl. 5 

Riadenie súťaţe 

 

(1) Po odbornej stránke súťaţ riadi komisia v súlade s metodicko-organizačnými pokynmi 

súťaţe. 

(2) Súťaţ je riadená na školskej, obvodnej, krajskej a celoštátnej úrovni a to v zmysle  

organizačného poriadku súťaţe. 

(3) Nevyhnutnou podmienkou účasti vo vyššom kole súťaţe je úspešná účasť v niţších 

kolách, podmienky účasti ţiaka v súťaţi v príslušnej kategórii určuje organizačný 

poriadok súťaţe. 

(4) Školské kolá súťaţe riadi príslušná školská komisia, ktorá navrhuje svojho zástupcu  

do obvodnej komisie. Členov obvodnej komisie vymenúva prednosta príslušného 

krajského školského úradu. 

(5) Obvodné a krajské kolá súťaţe koordinuje a organizačne zabezpečuje krajský školský 

úrad. Prednosta krajského školského úradu vymenúva predsedu a členov obvodných a 

krajských komisií. 

(6) Celoštátna komisia garantuje odbornú stránku súťaţe a je zloţená spravidla zo zástupcov 

krajských komisií, predsedu a tajomníka. Riadi ju predseda, ktorého na návrh Štátneho 

pedagogického ústavu do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). 

(7) Členov celoštátnej komisie do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister, 

na základe návrhu predsedu celoštátnej komisie súťaţe Pekná maďarská reč – Szép 

magyar beszéd. 

(8) Funkčné obdobie predsedu a členov celoštátnej komisie je spravidla trojročné, členstvo 

v komisii je čestné a nezastupiteľné. V prípade preukázateľných váţnych zdravotných 

alebo osobných dôvodov môţe predseda alebo ktorýkoľvek člen komisie písomne 

poţiadať ministerstvo o uvoľnenie z funkcie. 

(9) Členmi komisií sú pedagógovia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené v sieti škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, ako aj odborní zamestnanci krajských 

školských úradov, organizácií v priamej pôsobnosti vyhlasovateľa, vedeckých inštitúcií 

a občianskych zdruţení aktívnych v príslušnej oblasti. Členstvo v komisiách je čestné 

a nezastupiteľné. 
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Čl. 6  

Organizácia súťaţe 

 

(1) Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťaţou, vykonáva priamo 

riadená organizácia ministerstva, príslušný krajský školský úrad, škola, školské zariadenie 

(ďalej len „organizátor“). 

(2) Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaţe, pokynmi vyhlasovateľa a príslušnej 

odbornej komisie, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými právnymi 

predpismi. 

(3) Školské kolá organizujú školy a školské zariadenia na základe dobrovoľnosti. 

(4) Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu 

súťaţe, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťaţné podmienky pre všetkých účastníkov 

súťaţe. 

(5) Súťaţ sa organizuje v štyroch kategóriách: 

a) I. kategória: ţiaci 4. ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý 

stupeň základnej školy s VJM – ISCED 1 

 b) II. kategória: ţiaci 5. – 9. ročníka vzdelávacieho  programu odboru vzdelávania pre 

druhý stupeň základnej školy s VJM a 1. – 4. ročníka osemročného vzdelávacieho 

 programu odboru vzdelávania v strednej škole s VJM – ISCED 2 

c) III. kategória: ţiaci 1. – 4. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v gymnáziu s VJM a štvorročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole s VJM; ţiaci 5. – 8. ročníka osemročného 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu s VJM – ISCED 3A,  ISCED 3B 

d) IV. kategória: ţiaci 1. – 3. ročníka trojročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole s VJM – ISCED 3C 

(6) Súťaţ môţe prebiehať v jednotlivých kategóriách nasledovne: 

 a) I. kategória: triedne, školské, obvodné,  krajské a celoslovenské kolo, 

 b) II. kategória: triedne, školské, obvodné, krajské a celoslovenské kolo, 

 c) III. kategória: triedne, školské, krajské a celoslovenské kolo, 

 d) IV. kategória: triedne, školské, krajské a celoslovenské kolo. 

(7) Účastníkov krajského a celoslovenského kola pozýva vţdy usporiadajúca organizácia  

 na  základe prihlášok a výsledkových listín z obvodného, resp. krajského kola 

 najneskôr 5 pracovných dní pred konaním súťaže. 

(8) Ministerstvo alebo ním poverená organizácia navrhuje, schvaľuje a vymenúva  

do celoslovenského kola trojčlennú porotu alebo viac trojčlenných porôt pre kaţdú 

kategóriu. 

(9) Porota v celoslovenskom kole v kaţdej kategórii určí kandidátov na: hlavnú cenu, cenu 

poroty, čestné uznanie. Súčasťou ocenenia sú kniţné dary. Porota v celoslovenskom kole: 

a) môţe rozhodnúť o určení väčšieho počtu kandidátov na ocenenie, ak bude úroveň 

súťaţe výnimočná, 

b) nemusí určiť stanovený počet kandidátov na ocenenie, v závislosti od úrovne súťaţe. 
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Čl. 7 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaţe 

Triedne a školské kolá súťaže 

(1) Organizovaním, obsahovým, personálnym a technickým zabezpečením triedneho 

a školského kola poveruje riaditeľ školy metodické zdruţenie (1. stupeň ZŠ), resp. 

predmetovú komisiu maďarského jazyka a literatúry (2. stupeň ZŠ, SŠ). Triedne a školské 

kolo môţe organizovať aj kvalifikovaný učiteľ maďarského jazyka a literatúry poverený 

riaditeľom školy.  

(2) Úlohou organizátora je propagovať súťaţ na škole a vhodnou motiváciou aktivizovať 

ţiakov. 

(3) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky na uskutočnenie súťaţe v škole. 

(4) Porotu pre školské kolo na návrh organizátora súťaţe ustanovuje  a jej členov vymenúva 

riaditeľ školy.  

(5) Triedne a školské kolá sa v jednotlivých kategóriách uskutočnia do 20. januára 

príslušného roka. 

(6) Po ukončení školského kola súťaţe organizátor vypracuje vyhodnotenie. 

(7) Do obvodného kola postupuje za kaţdú kategóriu len jeden súťažiaci (víťaz kategórie). 

Ak má škola v príslušnom ročníku tri a viac paralelných tried, do obvodného kola (I. a II. 

kategória), resp. do krajského kola (III. a IV: kategória) môţu postúpiť aj dvaja ţiaci. 

(8) Prihlášku s menom víťaza (1. miesto) školského kola za kaţdú kategóriu súťaţe pošle 

riaditeľ školy predsedovi komisie obvodného kola a príslušnému krajskému školskému 

úradu do 5 pracovných dní po uskutočnení súťaţe spolu s výsledkovou listinou a 

vyhodnotením súťaže. 

Obvodné kolá súťaže 

(1) Obvodné kolá súťaţe sa uskutočnia v kategóriách I. a II. 

(2) Do obvodného kola postupuje za kaţdú kategóriu len jeden súťažiaci (víťaz školského 

kola I. a II. kategórie). Ak má škola v príslušnom ročníku tri a viac paralelných tried, do 

obvodného kola môţu postúpiť aj dvaja ţiaci. 

(1) Usporiadateľom obvodného kola súťaţe je príslušný krajský školský úrad resp. ním 

poverená organizácia. 

(2) Porotu pre obvodné kolo súťaţe ustanovuje a jej členov na základe návrhu predsedu 

obvodnej komisie vymenúva prednosta krajského školského úradu. 

(3) Obvodné kolo súťaţe sa uskutoční do 15. februára príslušného roka. 

(4) Nakoľko v niektorých okresoch je menej základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským, uskutočnia sa spoločné obvodné kolá nasledovne: 

a) ţiaci zo ZŠ z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec, 

b) ţiaci zo ZŠ z okresov Košice I., Roţňava a Košice-okolie, 

c) ţiaci zo ZŠ z okresov Šaľa, Nitra a Levice, 

d) ţiaci zo ZŠ z okresov Veľký Krtíš a Lučenec, 

e) ţiaci zo ZŠ z okresov Rimavská Sobota a Revúca, 

f) ţiaci zo ZŠ z okresov Trebišov a Michalovce, 
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g) okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno a Nové Zámky organizujú obvodné kolo 

len pre žiakov vlastného okresu. 

(5) Obvodné kolo súťaţe pre ţiakov zo ZŠ s VJM z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec sa 

povaţuje zároveň  za krajské kolo. 

(6) Krajský školský úrad, resp. ním poverená organizácia zabezpečí obvodné kolo po stránke 

organizačnej, personálnej, obsahovej a technickej. Organizátor preberá zodpovednosť  

za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaţe, za vhodné stravovacie 

a súťaţné podmienky pre všetkých účastníkov súťaţe. 

(7) Predseda obvodnej komisie v spolupráci s organizátorom vypracuje vyhodnotenie 

obvodného kola a spolu s prihláškou žiakov (ktorí sa v I. a II. kategórii umiestnili na 1. 

aţ 3. mieste) a výsledkovou listinou pošle najneskôr do 5 pracovných dní po 

uskutočnení obvodného kola predsedovi krajskej komisie a príslušnému krajskému 

školskému úradu. 

 

Krajské kolá súťaže 

(1) Krajské kolo súťaţe sa uskutoční vo všetkých kategóriách (I., II., III., IV.). 

(2) Do krajského kola postupujú súťaţiaci I. a II. kategórie, ktorí sa v obvodnom kole 

umiestnili 

na 1. – 3. mieste. 

(3) Do krajského kola postupujú súťaţiaci III. a IV. kategórie, ktorí v školskom kole obsadili  

1. miesto.  

(4) Obvodné kolo súťaţe pre ţiakov zo ZŠ s VJM z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec sa 

povaţuje zároveň za krajské kolo. 

(5) Usporiadateľom krajského kola súťaţe je príslušný krajský školský úrad, resp. ním 

poverená organizácia.  

(6) Krajský školský úrad, resp. ním poverená organizácia zabezpečí krajské kolo po stránke 

organizačnej, personálnej, obsahovej a technickej. Organizátor preberá zodpovednosť  

za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaţe, za vhodné stravovacie 

a súťaţné podmienky pre všetkých účastníkov súťaţe. 

(7) Porotu pre krajské kolo súťaţe ustanovuje a jej členov na základe návrhu predsedu 

krajskej komisie vymenúva prednosta krajského školského úradu. 

(8) Krajské kolo súťaţe sa uskutoční do 15. marca príslušného roka. 

(9) Predseda krajskej komisie v spolupráci s organizátorom vypracuje vyhodnotenie 

krajského kola a  spolu s prihláškou žiakov (ktorí sa umiestnili v krajskom kole na 1. – 3. 

mieste v kategóriách I., II., III. a IV) a výsledkovou listinou pošle najneskôr do 5 

pracovných dní po uskutočnení krajského kola súťaţe predsedovi celoštátnej komisie a 

Štátnemu pedagogickému ústavu.  

 

Celoslovenské kolo súťaže 

(1) Celoslovenské kolo súťaţe sa uskutoční do 20. apríla príslušného roka vo všetkých 

 kategóriách (I., II., III., IV.). 

(2) Do celoslovenského kola postupujú súťaţiaci, ktorí sa umiestnili v krajskom kole 

v kategóriách I., II., III. a IV. na 1. – 3. mieste s tým, ţe zo škôl v pôsobnosti Krajského 
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školského úradu v Trnave a Krajského školského úradu v Nitre postupujú súťaţiaci II. 

a III. kategórie, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na 1.–4. mieste.  

(3) Usporiadateľom celoslovenského kola je ministerstvo.  

(4) Ministerstvo, resp. ním poverená organizácia zabezpečuje súťaţ po personálnej 

organizačnej a technickej stránke. Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie 

kvalitného a nerušeného priebehu súťaţe, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťaţné 

podmienky pre všetkých účastníkov súťaţe. 

(5) Súťaţné úlohy vypracuje pracovná komisia poverená ministerstvom. 

(6) Predseda celoslovenskej komisie v spolupráci s organizátorom zostaví hodnotiacu správu 

o priebehu celého ročníka súťaţe a pošle do 30. septembra nasledujúceho školského roka 

ministerstvu. 

 

Čl. 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaţí 

 

(1) Počas organizovania súťaţe musí byť dodrţaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len 

„bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaţe a sprievodných podujatí. 

(2) Za dodrţiavanie bezpečnosti počas súťaţe zodpovedajú organizátori a pedagógovia 

poverení riaditeľmi príslušných škôl. 

(3) Na súťaţe cestujú ţiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej osoby, 

určenej riaditeľom školy. Ţiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti vo 

vyšších kolách súťaţe písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. 

(4) Krajský školský úrad a organizátor príslušného kola, v spolupráci s riaditeľmi škôl, sa 

môţu dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza ţiakov do 

miesta konania vyššieho kola a späť a zodpovedá za ich bezpečnosť. 

(5) Organizátori súťaţe sú povinní zabezpečiť počas súťaţe a s ňou súvisiacimi 

podujatiami, dodrţiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre 

daný druh činnosti. 

 

Čl. 9 

Financovanie súťaţe 

 

(1) Finančné prostriedky na súťaţ Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd poskytne 

ministerstvo na príslušný rozpočtový rok, ktoré sú určené na úhradu nákladov spojených  

s prípravou súťaţe, s organizáciou obvodných, krajských a celoštátnych kôl súťaţe. 

(2) Z finančných prostriedkov určených na súťaţ je moţné uhradiť tieto výdavky súvisiace 

s prípravou a organizovaním súťaţe: 

a) cestovné – uhradené v zmysle platného zákona, pričom sa uhrádza najekonomickejší 

spôsob dopravy, 

b) stravovanie – účastníkom súťaţe sa poskytne strava do výšky stravného v zmysle 

platného zákona, prednostne sa majú vyuţívať sluţby účelových zariadení rezortu 

školstva (zariadenia školského stravovania), 
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c) ubytovanie – na súťaţ sa prednostne vyuţívajú ubytovacie zariadenia v rezorte 

školstva, školské internáty, školy v prírode; osobitne sa môţe zohľadňovať ubytovanie 

hostí a účastníkov súťaţe zo zahraničia, 

d) materiálno-technické zabezpečenie – pri zabezpečovaní súťaţe Pekná maďarská reč 

– Szép magyar beszéd. treba brať do úvahy špecifické potreby tejto súťaţe, napr. 

organizácia a realizácia slávnostného vyhodnotenia súťaţe, vydanie zborníka, 

e) prenájom priestorov – na súťaţ sa prednostne bezplatne vyuţívajú priestory objektov 

škôl a školských zariadení, vo výnimočných prípadoch na základe dohody 

zohľadňujúcej reţijné náklady poskytovateľa priestorov, 

f) odmeny za vykonané práce – (porotcom), podľa osobitného predpisu, 

g) ceny na súťaže: ocenenia pre ţiakov (hlavné ceny, cena poroty, čestné uznania), 

ocenenie pre učiteľov – odporúčaná výška cien podľa Smernice č. 13/2009-R z 25. 

augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

Organizátor môţe na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové 

zdroje, čím môţe ceny pre víťazov súťaţe zvýšiť. 

(3) Zdrojmi na zabezpečenie súťaţí ţiakov a s nimi spojených činností môţu byť finančné 

prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií, sponzorov a účastníkov 

súťaţí. Finančné prostriedky na súťaţe sú prideľované ako účelové a podliehajú 

finančnému zúčtovaniu. 

(4) Finančné prostriedky na súťaţ zabezpečí ministerstvo v rámci schváleného rozpočtu 

ministerstva. 

(5) Krajský školský úrad uzavrie na zabezpečenie súťaţe s organizátorom súťaţe zmluvný 

vzťah, v ktorom dohodne podmienky zabezpečenia súťaţe, vrátane maximálnej finančnej 

sumy na jej zorganizovanie. Krajský školský úrad poskytne organizátorovi súťaţe 

finančné prostriedky formou preddavku, prípadne formou refundácie vopred 

vynaloţených výdavkov na súťaţ. 

(6) Po ukončení súťaţe predloţí organizátor krajskému školskému úradu vyúčtovanie 

finančného preddavku. V prípade nevyčerpania poskytnutého finančného preddavku, vráti 

organizátor nevyčerpané finančné prostriedky na účet krajského školského úradu. 

(7) Organizácia, ktorá priamo zabezpečuje súťaţ, je povinná viesť účtovnú evidenciu 

pouţitých finančných prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných 

činností organizácie. 

(8) Výdavky spojené so súťaţou v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole hradí 

usporiadateľ príslušného kola v súlade s platnou legislatívou, vyúčtovanie náleţitostí 

jednotlivcov spojené s účasťou na celoslovenskom kole súťaţe je potrebné predloţiť 

bezpodmienečne do 30 pracovných dní po súťaži, následne organizátor zrealizuje jej 

hospodársku uzávierku. 

 

Čl. 10 

Vyhodnotenie súťaţe 

 

(1) Po ukončení kaţdého kola súťaţe vypracuje predseda príslušnej komisie, v spolupráci 

s organizátorom, vyhodnotenie podujatia. 
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(2) Predsedovia komisií na niţších úrovniach zhodnotia priebeh a výsledky súťaţe a písomnú 

správu o priebehu a výsledkoch, spolu s výsledkovou listinou, poskytnú predsedovi 

vyššieho kola súťaţe a príslušnému krajskému školskému úradu. 

(3) Celoštátna komisia príslušnej súťaţe, ktorá je organizovaná prostredníctvom priamo 

riadených organizácií zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaţe (ďalej 

len „správu“), ktorú zostavuje na základe hodnotiacich správ komisií na niţších 

úrovniach. Predseda celoštátnej komisie zašle správu o priebehu súťaţe do 30. septembra 

nasledujúceho školského roka ministerstvu. 

 

Čl. 11 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

(1) Organizačný poriadok, registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pod číslom 102/11999-42, stráca platnosť dňa 15. 10. 2010. 

(2)  Tento organizačný poriadok, aktualizovaný podľa Smernice č. 13/2009-R z 25. augusta 

2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl, je registrovaný 

na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-

16906/39663:3-915 a nadobúda účinnosť dňa 15.10. 2010. 

 

 

PaedDr. Gyöngyi Ledneczká 

Predsedníčka organizačného výboru 

súťaţe Pekná maďarská reč – Szép 

magyar beszéd 

Štátny pedagogický ústav, Bratislava 


