
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

GEOGRAFICKEJ SÚŤAŢE „KARPATY“ 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

 

Z á k l a d n é   u s t a n o v e n i a 

 

Úvodné ustanovenie 
 

     Organizačný poriadok postupovej geografickej súťaţe „Karpaty“ je vypracovaný podľa 

smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 2009            

o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl (ďalej len Smernica o 

organizovaní súťaţí). 

 

 

Čl. 1 

Poslanie súťaţe 

 

(1) Poslaním súťaţe je: 

- vyhľadávanie a výchova  talentov v prírodných vedách, 

- rozširovanie, prehlbovanie a upevňovanie vedomostí, zručností a návykov v komunikácii, 

- upevňovanie záujmu ţiakov o ich sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, 

- motivovanie ţiakov k ďalšiemu štúdiu prírodných vied. 

 

 

Čl. 2 

Charakteristika súťaţe 

 

(1) Súťaţ „Karpaty“ je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti ţiakov základných 

škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií.  

(2) Súťaţ je súčasťou cieľavedomého výchovno-vzdelávacieho pôsobenia zaloţeného na 

systematickej  individuálnej práci s talentovanými ţiakmi. 

(3) Organizuje sa v maďarskom jazyku, ktorý sa vyučuje na základných a stredných školách 

a osemročných gymnáziách.  

 (4) Súťaţ „ Karpaty“ je postupovou súťaţou, ktorá sa vyhlasuje kaţdoročne. 

(5) Obsah súťaţe je zameraný na geografické, prírodopisné, dejepisné, environmentálne a 

rečové zručnosti.  

 

 

 

 

 

Čl. 3 

Vyhlasovatelia a usporiadatelia súťaţe 

 

(1) Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR garantuje súťaţ po stránke: 



a) finančnej  

-Celoslovenské kolo prostredníctvom poverenej inštitúcie a celoštátnej komisie „Karpaty“ 

- regionálne kolo prostredníctvom ZMRS 

- školské kolá prostredníctvom riaditeľstiev škôl 

b) odbornej  

- prostredníctvom celoštátnej komisie súťaţe „Karpaty“. Pri obsahovom zabezpečení súťaţí 

spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, regionálnymi komisiami a ZMPS. 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Štruktúra a riadenie s ú ť a ţ e 

 

Čl. 4 

 

Skupiny súťaţiacich 

(1) Geografická súťaţ „ Karpaty“ sa organizuje: 

a) pre ţiakov základných škôl a pre ţiakov osemročných gymnázií v danej vekovej skupine 

c) pre ţiakov stredných škôl  

 (2) Jednotlivé skupiny ţiakov sa členia na kategórie, ktoré zodpovedajú určitým ročníkom.  

(3) Súťaţ sa uskutočňuje v týchto postupových kolách: 

- školské kolá  - zúčastňujú sa ich všetci ţiaci, ktorí o súťaţ prejavia záujem 

- regionálne kolá - zúčastňujú sa ich víťazi školských kôl 

- celoslovenské kolo - zúčastňujú sa ich víťazi regionálnych kôl 

- medzinárodné kolo - zúčastňujú sa ich víťazi celoštátnych kôl. 

(4) Termíny konania jednotlivých kôl súťaţe sú určené vopred. 

 

 

 

Čl. 5 

Podmienky účasti ţiakov v súťaţi 

 

(1) Účasť ţiakov na Geografickej súťaţi „Karpaty“ je dobrovoľná a povaţuje sa za činnosť, 

ktorá priamo súvisí s vyučovaním. 

(2) Súhlas rodiča alebo právneho zástupcu ţiaka s jeho účasťou na súťaţi je potrebný, ak s 

účasťou súvisia: 

a) cestovanie a pobyt mimo zvyčajného pobytu ţiaka, 

b) materiálne a finančné výdavky ţiaka, 

c) isté zdravotné riziká. 

(3) Prípadné úrazy ţiakov pri tejto činnosti sa v zmysle platných predpisov registrujú ako 

školské úrazy a vzťahuje sa na ne zmluva o úrazovom poistení a povinnosť tieto úrazy riadne 

evidovať a včas ohlásiť na príslušné miesta. 

(4) Ţiak súťaţí  v kategórii, ktorá zodpovedá jeho ročníku, typu školy a podľa iných kritérií, 

ktoré sú uvedené v Metodických pokynoch. 

(5) Ţiaka nemoţno zaradiť priamo do vyššieho kola súťaţe. 

 

 

 

 



Čl. 6 

Povinnosti a práva súťaţiacich 

 

(1) Súťaţiaci je povinný: 

- akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaţe a pokyny organizátora, 

- uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaţe preukázateľne vznikli neodôvodneným 

porušením jeho pokynov. 

(2) Súťaţiaci má právo: 

- vyţadovať od vyhlasovateľa súťaţe, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaţe, 

- byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia, 

- vyţadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaţi. 

 

 

Čl. 7 

Celoštátna komisia geografickej súťaţe „Karpaty“ 

 

Úlohou Celoštátnej komisie je: 

a) riadiť súťaţ „Karpaty“ prostredníctvom svojich komisií a pracovných skupín, 

b) kontrolovať, ako sa vyuţívajú pridelené finančné prostriedky pre potreby tejto súťaţe 

c) zabezpečovať prípravu materiálov a úloh, hodnotenie súťaţných textov a  dbať na to, aby 

obsah a náročnosť  textov jednotlivých kategórií súťaţe boli v súlade s mentálnou 

vyspelosťou súťaţiacich 

f) propagovať súťaţ ako jednu z významných metód vyhľadávania a rozvíjania talentovaných 

ţiakov danej oblasti, 

g) participovať na vypracovaní nových metód vyhľadávania talentovaných ţiakov a v tejto 

oblasti spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami a partnermi, 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

 

Sú ť a ţ n é kolá a ich riadenie 

 

Čl. 8 

 

Školské kolo súťaţe 

 

(1) Prvé kolo súťaţe sa uskutočňuje v školách vo všetkých kategóriách 

(2) Školské kolo súťaţe „Karpaty“ riadi a organizuje predmetová komisia, ktorú touto 

funkciou poverí riaditeľ školy. 

(3) Úlohou predmetovej komisie je: 

- propagovať súťaţ medzi ţiakmi, získavať ich do súťaţe, pomáhať im odbornou radou, 

upozorňovať ich na vhodnú literatúru, 

- zabezpečovať školské kolo po organizačnej a obsahovej stránke.  

(4) Predmetová komisia určuje pravidlá súťaţe a vopred stanoví kritériá, ktorými sa riadi 

kaţdá porota. Kaţdú kategóriu hodnotí trojčlenná porota, ktorú určí predmetová komisia z 

radov vyučujúcich geografiu, biológiu, dejepis,  prípadne pozve učiteľov z iných škôl. 

(5) Porota určí poradie súťaţiacich, predseda poroty oboznámi súťaţiacich s výsledkami a 

vyhlasuje víťaza danej kategórie. 



(6) Predseda poroty odovzdá výsledky predsedovi predmetovej komisie, ktorý o priebehu, 

vrátane údaja o počte účastníkov, a výsledkoch súťaţe informuje riaditeľa školy a nahlási 

víťazov jednotlivých kategórií podľa harmonogramu organizátorovi súťaţe. 

(7) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh 

súťaţe a zabezpečuje, aby sa táto práca chápala ako pedagogický proces a patrične sa 

honorovala. 

 

 

 

Čl. 9 

Regionálne kolo súťaţe 

 

(1) Regionálne kolo súťaţe  sa koná pre ţiakov základných a stredných škôl, osemročných 

gymnázií, víťazov školského kola. 

 (2) Regionálne kolo súťaţe pre ţiakov základných škôl, stredných škôl a osemročných 

gymnázií organizuje určený organizátor, ktorého určuje Celoštátna komisia geografickej 

súťaţe „ Karpaty“. Organizátor navrhuje členov poroty a určí miesto a čas konania 

regionálneho kola.  

 (3)  Organizácia, ktorá organizuje regionálne kolo pozve víťazov školských kôl písomne 

najneskôr týţdeň pred konaním súťaţe.  

(4) Úlohou  organizátora regionálneho kola je: 

- navrhovať za členov poroty skúsených učiteľov alebo zahraničných lektorov, 

- zabezpečovať regionálne kolo súťaţe „Karpaty“ v spolupráci s riaditeľstvom školy, pričom 

sa nevylučuje spolupráca s inými inštitúciami, 

- usmerňovať činnosť učiteľov poverených riadením a organizáciou súťaţe v školách a 

poskytovať im podľa potreby individuálnu pomoc, 

- zhodnotiť priebeh súťaţe, vrátane počtu účastníkov a jednotlivých škôl okresu, podať o tom 

informáciu Zväzu maďarských učiteľov na Slovensku. 

 (5) Organizátor súťaţe menuje trojčlenné poroty pre kaţdú kategóriu tak, aby v nich boli 

zastúpení skúsení učitelia, prípadne zahraniční lektori a iní prizvaní učitelia, ktorí objektívne 

posúdia úroveň súťaţiacich. 

(6) Ţiaci  v písomnej časti súťaţe súťaţia anonymne a dodrţiavajú pravidlá súťaţe. Členovia 

poroty sa riadia metodickými pokynmi, ktoré im poskytne organizátor súťaţe. 

(7) Porota určí poradie súťaţiacich, predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaţe, 

oboznámi súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. 

 

 

 

 

Čl. 10 

Celoslovenské kolo súťaţe 

 

(1) V celoslovenskom kole súťaţia ţiaci, víťazi regionálnych kôl. 

(2) Organizátor súťaţe  vytvorí pre kaţdú kategóriu trojčlennú porotu, ktorá hodnotí 

súťaţiacich podľa vopred stanovených pokynov a kritérií. 

(3) Orgán štátnej správy menuje na základe odporúčania  komisie členov poroty a poveruje 

školu organizovaním celoslovenského kola. Organizácia, ktorá organizuje celoslovenské kolo 

pozve víťazov regionálnych kôl písomne najneskôr týţdeň pred konaním súťaţe.  

(4) Porota určí poradie súťaţiacich a oznámi výsledky. Diplomy podpisuje predseda 

organizačného výboru a predseda ZMPS. 



 (5) Predseda Celoštátnej komisie geografickej súťaţe „Karpaty“ zhodnotí výsledky súťaţe  a 

činnosť komisie. Písomnú správu predkladá na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

(6) Protest proti neregulárnosti súťaţe a jej výsledkom moţno podať predsedovi hodnotiacej 

komisie okamţite po skončení súťaţe alebo jej časti, najneskôr však tri hodiny po záverečnom 

vyhlásení výsledkov. Protest podáva učiteľ (pedagogický dozor), ktorý sprevádza ţiaka. 

 

 

Čl.11 

Medzinárodné  kolo súťaţe 

 

Organizuje Zväz maďarských pedagógov na Slovensku v spolupráci s Földrajztanárok 

Egylete /Budapešť, Maďarsko/ podľa osobitného predpisu. 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

 

Finančné zabezpečenie a skvalitnenie súťaţe 

 

Čl. 12 

Finančné zabezpečenie 

 

(1) Finančné zabezpečenie celoslovenského kola geografickej súťaţe „Karpaty“ v SR 

garantuje MŠVVaŠ SR, ktoré kaţdoročne prevádza finančné prostriedky zo svojho rozpočtu 

na organizátora súťaţe. 

(2) Školské kolá finančne zabezpečuje vedenie školy zo svojho rozpočtu. 

(3) Regionálne kolá finančne zabezpečuje organizátor súťaţe. 

(4) Na finančnom zabezpečovaní súťaţe sa môţu podieľať aj sponzori. 

(5) Pri finančnom zabezpečovaní celoslovenského kola súťaţe sa postupuje v súlade s 

predpismi platnými pre súťaţe ţiakov základných a stredných škôl. 

(6) Súťaţiaci má právo na ubytovanie, stravu a úhradu cestovného a to právo má aj 

sprevádzajúci pedagogický pracovník, pokiaľ sa súťaţ koná mimo bydliska ţiaka. 

 

 

 

Čl. 13 

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťaţiacich 

 

(1) Pri organizovaní všetkých kôl súťaţe musia organizátori dôsledne dodrţiavať 

bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi a mládeţou. 

(2) Za bezpečnosť a hygienu v jednotlivých kolách zodpovedá: 

a) v školskom kole riaditeľ a učiteľ poverený organizovaním súťaţe, 

b) vo vyšších kolách riaditeľ školy alebo inštitúcie, kde sa súťaţ koná a pracovník 

poverený organizovaním súťaţe. 

(3) Pedagogický dozor zabezpečuje: 

a) na regionálne a celoslovenské kolá vysielajúca organizácia 

(4) Financovanie pedagogického dozoru zabezpečuje vysielajúca organizácia. 

 

 

 



Čl. 14 

Hodnotenie činnosti  

 

(1) Pravidelná činnosť v organizovaní súťaţe, pravidelné vedenie záujmového útvaru ţiakov 

pripravujúcich na súťaţ „Karpaty“, ako aj pravidelné odborné a organizačné pôsobenie v 

komisiách súťaţe sa povaţujú za spoločensky a odborne prospešnú činnosť učiteľov a 

ostatných odborných pracovníkov. Je potrebné brať ich do úvahy pri pracovných 

hodnoteniach a tieto činnosti v súlade s platnými predpismi patrične honorovať, hlavne pri 

sústavne dosahovaných pozitívnych výsledkov. 

(2) Celoštátna komisia súťaţe „Karpaty“ na záver kaţdého ročníka zhodnotí celý priebeh 

súťaţe a s hodnotením súťaţe oboznámi príslušné orgány štátnej správy. Písomnú správu o 

priebehu súťaţe v  podá MŠVVaŠ SR v záverečnej správe. 

 

(3) Zodpovedná osoba: Mgr. Andrea Szabó, Základná škola Mateja Korvína s VJM - Corvin 

Mátyás Alapiskola, Školská 6, 946 03 Kolárovo, tel.:0903 558391, 

email:szaboandreanak@gmail.com 

 

 

 

PIATA  ČASŤ 

 

Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i e 

 

 

Čl. 15 

 

Platnosť organizačného poriadku 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pod číslom   2010-18390/41754:1-915 a nadobúda účinnosť dňa: 29.10.2010 

 

 

 

 
 


