
Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 

61 Vrútky, tel.: 043 4281 395 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ 

PREHLIADKY VÝTVARNÝCH PRÁC DETÍ A MLÁDEŽE  

„MALÉ GRAFICKÉ FORMY“ 
 

 

 

 Organizačný poriadok je vypracovaný podľa smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach ( ďalej len „ smernica“). 

 

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky 

 

Garant súťaže: Turčianska galéria, Martin 

 

Článok 1 

Charakter súťaže, poslanie a riadenie súťaže 

 

1. Súťaž Malé grafické formy je verejná a neanonymná. Má celoštátny charakter. Jedná sa 

o súťažnú prehliadku detí a mládeže základných a stredných škôl s umeleckým zameraním. 

2. Poslaním súťaže je viesť deti a mládež k poznaniu a tvorbe grafického umenia, ktoré patrí ku 

klenotom výtvarného prejavu. Učiť ich zásadám tvorby, adjustácie, signovania, histórie a využitia 

týchto techník v súčasnej dobe. Podporovať a rozvíjať ich talent, motivovať ich k zmysluplnému 

využitiu voľného času, vytvárať konkurenčné prostredie a vzájomné porovnávanie svojich zručností 

formou súťaže. V neposlednej rade reprezentácia svojej školy, mesta, pedagóga a odborný rast. 

3. Súťaž riadi odborná komisia zložená z kvalifikovaných pedagógov, ktorí sa podieľajú na celom 

priebehu a organizácii súťaže a odborná porota, ktorú stanovuje riaditeľ Turčianskej galérie 

v Martine a je zostavená z výtvarných umelcov regiónu Turiec. 

Odborná komisia: 

a) zodpovedá za odborné a organizačné riadenie súťaže, 

b) spolupracuje s odborným garantom súťaže, 

c) zodpovedá za vydanie propozícií, harmonogramu súťaže, organizačných pokynov, 

d) do 30 dní po skončení súťaže predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky písomnú správu o priebehu súťaže s hodnotením a výsledkovou listinou. 

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže 

 

1. Súťaž je vyhlasovaná ako BIENÁLE, organizuje sa každý druhý rok.  



2. Súťaž je dvojkolová, v prvom kole sú vyradené práce, ktoré nezodpovedajú štatútu súťaže. 

3. Práce sú hodnotené v štyroch kategóriách podľa veku dieťaťa: 

I. kategória do 6 rokov 

II. kategória 7 – 10 rokov 

III. kategória 11 – 15 rokov 

IV. kategória nad 15 rokov 

 

Článok 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie 

 

1. Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky preberá organizátor 

súťaže zodpovednosť za plynulý a bezproblémový priebeh súťaže. Za vytvorenie rovnakých 

podmienok pre všetkých zúčastnených . 

2. Garant súťaže – Turčianska galéria v Martine zabezpečuje odborný dohľad nad súťažou. Organizátor 

súťaže, predseda odbornej komisie: 

a) vyhlasuje termín súťaže, 

b) zaslanie propozícii súťaže jednotlivým školám, 

c) vyhlasuje termín uzávierky prijímania prác, 

d) zabezpečuje triedenie prác, 

e) zabezpečuje materiál na inštaláciu, 

f) zabezpečuje inštaláciu prác, 

g) pripravuje priestory na inštaláciu prác a vernisáž spojenú vyhlasovaním výsledkov, 

h) zabezpečuje zasadnutie odbornej poroty, 

i) zabezpečuje vydanie katalógu Malých grafických foriem, 

j) zabezpečuje nákup a prerozdelenie cien, 

k) zabezpečuje informovanie škôl s výsledkami súťaže, 

l) zabezpečuje propagáciu súťažnej prehliadky v tlači, na webe, v regionálnej TV... 

 

Článok 4 

Hodnotenie odbornou porotou 

 

1. Umeleckú úroveň v jednotlivých kategóriách hodnotí päťčlenná odborná porota, ktorú vymenuje 

riaditeľ Turčianskej galérie v Martine, ako odborný garant súťaže. Predsedom poroty je odborník vo 

svojej umeleckej profesii, výtvarník z regiónu Turca. 

2. Porota má právo udeliť viac ocenení v jednotlivých kategóriách ako aj udeliť mimoriadne ocenenie 

žiakom za bravúrne zvládnutie a prevedenie danej techniky a ocenenie škole za zaslanú kolekciu 

prác. 

3. Ceny sa udeľujú v jednotlivých kategóriách a potom nasledujú Hlavné ceny: 

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Cena mesta Vrútky 

Cena riaditeľa OÚ Žilina 

Cena Turčianskej galérie Martin 

Cena poroty 

Cena predsedu Rodičovskej rady 

Cena riaditeľa ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky 

Cena detskej poroty 

4. Ceny budú súťažiacim odovzdané na slávnostnej vernisáži súťaže, pri neúčasti na vernisáži budú 

ocenenia zaslané poštou. 



 

Článok 5 

Organizátor súťaže 

 

1. Organizátorom súťaže je Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 

61 Vrútky, Slovenská republika 

 

IČO: 378 11 7230     Tel.: 043 4281395 

DIČ: 20 21 669 056     e-mail.: zusfkvrutky@ azet.sk 

          riaditel.resetarova@gmail.com 

 

Článok 6 

Podmienky účasti na súťaži 

 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných a stredných škôl s umeleckým zameraním na 

území Slovenskej republiky. 

2. Práce nesmú byť staršie ako dva roky. 

3. Vlastný obrázok nesmie prekročiť rozmer 14 x 14 cm a vonkajší rozmer max. 20 x 20 cm. 

4. Práca musí spĺňať podmienky grafickej techniky. 

5. Téma je ľubovoľná – ex libris, známka, voľný grafický list, ilustrácia, pozdrav... . 

6. Limit prác je 25 ks na školu v jednotlivej kategórii. 

7. Novinkou je nové médium – počítačová grafika. 

8. Zaslané práce sa účastníkom nevracajú. 

 

Článok 7 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

1. Účasť súťažiacich je dobrovoľná. 

2. Organizátor zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich. 

3. Súťažiaci majú právo poznať podmienky, propozície súťaže vopred. 

4. Súťažiaci sú povinní akceptovať podmienky, pravidlá a kritéria súťaže, ako aj riadiť sa pokynmi 

organizátora. 

5. Práce musia byť označené čitateľným menom, vekom, názvom práce, rokom vyhotovenia, 

kategóriou, školou, adresou, tel. kontaktom, technikou a menom pedagóga pod ,ktorým žiak pracuje. 

6. Škola je povinná zaslať čitateľný menný zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnia súťaže. 

 

Článok 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1. Škola ako organizátor dodržiava všetky bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci s deťmi 

a mládežou. 

2. Vysielajúca škola zabezpečuje pedagogický sprievod svojim žiakom, alebo prichádzajú v sprievode 

svojho zákonného zástupcu. 

 

Článok 9 

Odborná príprava na súťaž 

 

1. Organizátor súťaže odporúča školám, aby si urobili výber prác, ktoré zašlú do súťaže. 

mailto:riaditel.resetarova@gmail.com


 

Článok 10 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

1. Finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže: 

a) Rozpočtová kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v sídle kraja 

v Žiline – odbor školstva. 

b) Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja v Žiline uzavrie zmluvný vzťah s organizátorom 

súťaže, kde sú stanovené podmienky na vyfakturovanie jednotlivých položiek, schválený 

rozpočet sa čerpá formou zálohy. 

c) Ministerstvo školstva prideľuje finančné prostriedky na základe vyhotovenia návrhu rozpočtu 

organizátorom súťaže. 

d) Dary a sponzorské príspevky. 

 

Článok 11 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Ruší sa organizačný poriadok Celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže  

„MALÉ GRAFICKÉ FORMY“ schválený pod číslom 2010-14386/32561:20-911 s účinnosťou od               

6. 9. 2010. 

 

Článok 12 

Schválenie a účinnosť 

 

 Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 5. septembra 2017 pod číslom 2017/12934:2-10A0 s účinnosťou od 01. 01. 2018. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Silvia Rešetárová 

  riaditeľka ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky 

  predsedníčka odbornej komisie súťaže 

 

 

Vo Vrútkach dňa 17. 07. 2017 


