
Organizačný poriadok 
súťaţe 

„Celoslovenská korešpondenčná súťaţ ţiakov základných a stredných škôl 

v jazyku maďarskom – SÚŤAŢ KATEDRA“ 
 

Základné ustanovenia 
 

Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaţe Katedra v zmysle smernice 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 13/2009-z 25. augusta 

2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţe ţiakov škôl. 

 

A/ Charakteristika a poslanie súťaţe 

 

 
Svetové trendy vo vede a kultúre prinášajú obrovské zmeny aj v školstve. V oblasti získavania 

nových a kvalitných vedomostí pripisujeme čoraz väčší význam  aj mimoinštitucionálnemu 

vzdelávaniu.  

Nielen školy, ale aj časopisy poskytujú priestor mládeţi pre získavanie skúseností a 

kvalitných vedomostí. 

Časopis KATEDRA, mesačník pedagógov a rodičov, ktorý vychádza  v jazyku maďarskom 

zohráva dôleţitú úlohu v mimoinštitucionálnom vzdelávaní pre mládeţ, ktorá študuje na 

školách s vyučovacím jazykom maďarským. 

 

Vo zvyšovaní úrovne vzdelávania zohráva veľkú úlohu  podpora nadaných ţiakov.  

Školské súťaţe a prehliadky ţiackych prác vytvárajú priaznivé prostredie 

- k stimulácii aktívneho prístupu ţiakov k učebnej činnosti,  

- k stimulácii samostatnosti, 

-     na uplatňovanie heuristických prístupov,  

- k produkcii nových, originálnych, predtým nepouţívaných postupov, 

      -     k podpore tvorivej atmosféry a spolupráce ţiakov v skupinách, ţiakov a pedagógov ,  

- k uplatneniu nových komunikačných technológií. 

 

 

Poslanie a cieľ korešpondenčnej súťaţe KATEDRA v jednotlivých predmetoch pre ţiakov 

zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským je: 
 

1. Podporovať vyhľadávanie talentovaných ţiakov a podporovať ich ďalší odborný rast. 

2. Viesť ţiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu zaujímavých 

otázok a úloh z oblasti prírodných a humanitných vied, odbornej prípravy 

a hraničných vied. 

3. Viesť ţiakov ku kvalitnému a efektívnemu sprostredkúvaniu vlastných myšlienok 

        s opieraním sa o nové a moderné komunikačné technológie vo vyučovacom jazyku   

        ich školy. 

4. Všestranne rozvíjaťa podporovať odborné záujmy ţiakov a kooperáciu. 

 

 

Charakter súťaţe 

 



 
1. Súťaţ  -  celoslovenská korešpondenčná súťaţ s prírodovednou, spoločenskovednou 

a odbornou tematikou -  je dobrovoľná činnosť ţiakov zo škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským a z tried s týmto vyučovacím jazykom. 

2. Súťaţiaci ţiaci písomne prezentujú svoje riešenia, ktoré v jazyku maďarskom napísali 

a vytvorili samostatne  alebo v skupine s prírodovednou a spoločenskovednou 

tematikou, alebo z oblasti, ktorá voľne súvisí s odbornou prípravou strednej školy.  

Úlohy a pokyny v jednotlivých predmetoch a kategóriách zverejňuje časopis 

KATEDRA, taktieţ priebeţné poradie súťaţiacich na základe odborného hodnotenia 

predmetových porôt. 

    

3. Najlepší súťaţiaci korešpondenčnej súťaţe sa zúčastnia na konci školského roka  

            celoslovenskej predmetovej súťaţe KATEDRA. 

 

 

B/ Poštové a elektronické spojenie na riadiace orgány súťaţe 
 

Riadiacim orgánom súťaţe je: 

NADÁCIA  KATEDRA ALAPÍTVÁNY 

Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda 

                               Elektronické spojenie: katedra@katedra.sk 
 

 

C/ Štruktúra, riadenie súťaţe, počet kôl a kategórií 

 
Súťaţ  v jednotlivých predmetoch pozostáva  

z korešpondenčného kola zverejneného v časopise KATEDRA a z celoslovenskej súťaţe 

v kategóriách podľa zverejnenia 
pre ţiakov prvého resp. druhého stupňa základných škôl  

                                                                            a 

pre ţiakov stredných škôl. 

 

 

V jednotlivých kategóriách podľa zverejnenej tematiky a predmetu  riešenia ţiakov hodnotí 

odborná porota  – členovia poroty sú uznávaní pedagógovia a odborníci  danej vednej 

disciplíny. 

 

D/ Odborné a organizačné zabezpečenie súťaţe 

 

Korešpondenčné kolo: Súťaţ vyhlasuje riadiaci orgán súťaţe  v septembrovom 

a v októbrovom čísle časopisu KATEDRA. Ţiak sa zaregistruje spôsobom, ktorý je 

zverejnený v časopise Katedra a na www stránke riadiaceho orgánu /vyhlasovateľa/.  Po 

zaslaní prihlášky, registračného listu ţiaci jednotlivo alebo v skupinách  pracujú na zvolených 

úlohách doma resp. na škole, pri odbornom usmernení predovšetkým zo strany učiteľa. 

Riešenia úloh vypracujú jednotlivci alebo skupiny v jazyku maďarskom a zasielajú na 

zverejnené adresy listom na papieri formátu A4. 

 



Celoslovenská prehliadka: Riadiaci orgán - na základe priebeţnej úspešnosti skupín 

a jednotlivcov v korešpondenčnom kole -  určuje pre jednotlivé predmety a kategórie odborné 

komisie pre celoslovenskú súťaţ  a vymenuje členov a predsedov týchto komisií. Odborné 

komisie sú odborným garantom súťaţe, ktoré sú zodpovedné za priebeh, kvalitu a odbornosť 

hodnotenia ţiakov a ţiackých skupín v celoslovenskej predmetovej súťaţi, ktorá sa 

uskutočňuje vo vyučovacom jazyku školy súťaţiacich.   

 

Za zabezpečenie ubytovania a skupinového stravovania účastníkov celoslovenskej súťaţe 

KATEDRA prijala zodpovednosť nasledujúca stredná škola: 

 

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským 

Dunajská Streda, ul. Gyulu Szabóa č. 1 

Építészeti Szakközépiskola - Dunaszerdahely 

Szabó Gyula u. 1. 

 

E/ Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaţe 
 

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri súťaţiach musí byť zabezpečená v súlade so zákonom NR 

SR  č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a 

nadväznými  vykonávacími predpismi. 

 

 

F/Podmienky účasti ţiakov v súťaţi 

 
Ţiaci, ktorí sa na výzvu riadiaceho orgánu prihlásia do súťaţe KATEDRA zaslaním 

registračného listu,  budú zaradení  do korešpondenčného kola. Najlepší jednotlivci 

a skupiny korešpondenčného kola sú pozvaní na celoslovenskú súťaţ KATEDRA. 

V prípravnej fáze /korešpondenčné kolo/ môţu vyuţiť dostupnú odbornú literatúru, 

odborné rady učiteľa, spoluţiakov, rodičov a dostupné médiá. 

 

G/Priebeh a vyhodnotenie korešpondenčnej súťaţe KATEDRA 

 a celoslovenského kola  
 

Súťaţiaci na začiatku  školského roka pošlú organizátorom svoju prihlášku /registračný 

list/. Následne pošlú poštou na organizátorom určenú adresu pravidelne kaţdý mesiac 

svoje riešenia zverejnených úloh. Na základe opravených a ohodnotených  riešení odborné 

komisie vytvárajú priebeţne poradie najúspešnejších riešiteľov korešpondenčného kola. 

Najúspešnejší jednotlivci a skupiny korešpondenčnej súťaţe v jednotlivých predmetoch sú 

pozvaní do celoslovenského kola. 

V celoslovenskom kole súťaţné úlohy určuje odborná komisia daného predmetu, ktorej 

činnosť koordinuje predseda komisie. Odborná komisia vyhodnocuje výsledky a zostavuje 

poradie úspešnosti riešiteľov súťaţe KATEDRA. 

 

Riešenia po odbornej stránke a po stránke kvality písomného prejavu ţiakov vo 

vyučovacom jazyku školy súťaţiacich  posudzuje a hodnotí odborná komisia 

pozostávajúca z vedcov, pedagógov a odborníkov prírodovedných, humanitných 

a odborných predmetov, ktorí pôsobia na univerzitách a na stredných školách, z autorov 



učebníc, spisovateľov a redaktorov časopisov, rozhlasových relácií a TV a odborníkov 

z trhu práce. 

 

Hodnotenie ţiackych prác zo strany členov odbornej komisie má byť predovšetkým 

povzbudzujúce, a podieľa sa na tom, aby sa ďalšia odborná príprava povaţovala za 

investíciu zo strany spoločnosti, štátu, organizátora a spoluorganizátorov súťaţe 

a podnikov. Hodnotenie má tieţ pomôcť pri propagácii a šírení najlepších skúseností 

praxe a novátorských praktík stredoškolského vyučovania a odbornej prípravy. 

 

     Sprievodným programom vyhodnotenia je výstava vydavateľstiev učebníc, vydavateľstiev    

      náučnej a odbornej literatúry a iných mediálnych partnerov. Súťaţiaci a ich učitelia        

      obdrţia kniţné dary v miere a mnoţstve podľa hodnotenia a doporučenia odbornej poroty. 

 

 

H/ Príprava súťaţiacich na súťaţ 
 

Hlavnou oporou súťaţiacich ţiakov v prípravnej fáze je učiteľ prírodovedných, 

humanitných a odborných predmetov na škole, ktorý spolupracuje so ţiakom / so 

skupinou ţiakov/ pri riešení úloh a pri korešponbdencii s organozátorom. Odbornými 

radami a vedomosťami pomôţe aj pri výbere odbornej literatúry a zabezpečí aj potrebný 

software. Ţiaci majú moţnosť ďalej spolupracovať s rodičmi, so spoluţiakmi, s podnikmi, 

s vysokoškolskými učiteľmi, a s inými inštitúciami pre vedu a výskum. 

 

I/ Finančné zabezpečenie súťaţe  -  

 
     Finančné prostriedky na súťaţe ţiakov poskytne ministerstvo na príslušný rozpočtový 

rok prostredníctvom krajského školského úradu. 

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s prípravou súťaţí, 

s organizáciou so organizáciou obvodných, krajských, celoštátnych a medzinárodných súťaţí. 

Z finančných prostriedkov určených na súťaţe je moţné uhradiť výdavky súvisiace 

s prípravou a organizovaním súťaţe: 

a/ cestovné 

b/ stravovanie 

c/ ubytovanie 

d/ materiálno – technické zabezpečenie 

e/ prenájom priestorov 

f/ odmeny za vykonané práce – podľa osobitného predpisu 

g/ ceny do súťaţe 
 

 

 

J/ Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 
 

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

pod číslom 2010-18401/41766:1-915 a nadobúda účinnosť dňa 13.decembra 2010. 

 

                                                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


