
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 

celoslovenská prehliadka / súťaž výtvarných prác detí a mládeže  
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 

I. 
Základné ustanovenia 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 
 
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 
    Stromová 1, 83101 Bratislava 
 

Organizátor súťaže:  Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 
    Sklenárova 7, 824 89 Bratislava 
 

Spoluorganizátori súťaže: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 6, 82005 Bratislava 
    Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 81108 Bratislava 
    Creative Line, s.r.o., Segnerova 1/B, 84104 Bratislava 
 

II. 
Poslanie a hlavné ciele prehliadky / súťaže 

1 Prehliadka / súťaž výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je 
príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť detí a mladých ľudí 
na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy 
Slovenska v medzinárodnom kontexte. 

2 Hlavné ciele prehliadky / súťaže výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI 
EURÓPY sú: 
 podporiť záujem detí a mladých ľudí o dianie vo vlastnej krajine, posilniť vzťah k nej, 

prispieť k upevňovaniu správnej hodnotovej orientácie poznaním minulosti, 
uvedomením si prítomnosti a zamyslením sa nad budúcnosťou, 

 prostredníctvom aktuálnej témy, ktorá je v každom ročníku súťaže vyhlásená 
odbornou komisiou súťaže, motivovať deti a mladých ľudí k výtvarnej tvorbe, 

 výstavou súťažných prác umožniť celoslovenské porovnávanie výtvarnej tvorby detí a 
mladých ľudí, prezentovať širokej verejnosti ich názory vyjadrené prostredníctvom 
umeleckých diel a súčasne vzbudzovať v spoločnosti záujem o tvorivé a umelecké 
schopnosti detí a mladých ľudí. 

 

III. 
Charakter prehliadky / súťaže 

1 Celoslovenská prehliadka / súťaž SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je 
výtvarnou súťažou žiakov všetkých základných a stredných škôl. Nadväzuje na rozvíjanie 
výtvarných talentov detí a mládeže v systéme vzdelávania základných, základných 
umeleckých a stredných škôl. Zapojenie do súťaže je dobrovoľné. 

2 Prehliadka / súťaž má charakter výstavný, publikačný a metodický vo vzťahu 
k pedagógom. 

3 Prehliadka / súťaž SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je vyhlasovaná od roku 
2009 každoročne. Pre každý rok je odbornou komisiou v zmysle čl. II určené motto 
súťaže, ktoré je rozpracované pre tri vekové kategórie: 6 – 10 rokov, 11- 15 rokov, 16 a 
viac rokov.  



4 Súčasťou slávnostného oceňovania a vernisáže výstavy sú sprievodné podujatia pre deti, 
žiakov, študentov a pedagógov: tvorivé dielne, workshopy, odborné semináre – prednášky 
a besedy súvisiace s aktuálnou témou a rozvojom talentov, výtvarným vzdelávaním detí 
a mládeže na Slovensku. 

5 Sprievodným podujatím  prehliadky / súťaže SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 
je aj prehliadka výtvarných prác detí predškolského veku, pre ktoré je v súlade s mottom 
súťaže spracovaná osobitná téma zodpovedajúca ich veku.  

6 Témy sa zverejňujú: 
 na internetovej stránke organizátora (www. zsssvba.sk), 
 metodickými listami adresovanými odborom školstva okresných úradov, 
 elektronickou poštou všetkým základným, základným umeleckým a stredným školám 

zverejneným v príslušných zoznamoch škôl zaradených v sieti Slovenskej republiky.  
7 V rámci upevňovania vzťahov s deťmi a mladými ľuďmi – Slovákmi žijúcimi v zahraničí, sú 

súťažné témy zasielané aj základným a stredným školám s vyučovacím jazykom 
slovenským v zahraničí a iným organizáciám, ktoré v jednotlivých krajinách zabezpečujú 
vzdelávanie detí a mládeže v slovenskom jazyku. 

 

IV. 
Štruktúra a riadenie súťaže 

1 Vyhlasovateľom každého ročníka celoslovenskej prehliadky / súťaže výtvarných prác detí 
a mládeže SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2 Súťaž je organizovaná ako postupová. Postupové kolá sú:  
 školské kolo, 
 celoštátne kolo. 

3 Podmienkou postupu do celoštátneho kola prehliadky / súťaže  výtvarných prác detí 
a mládeže SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je úspešná účasť na školskom 
kole súťaže. 

3 Školské kolo súťaže organizačne a finančne zabezpečuje príslušná škola a riadi školská 
odborná komisia, ktorú vymenuje riaditeľ školy. Činnosť školskej odbornej komisie riadi jej 
predseda. Po vyhodnotení prác v školskom kole súťaže, predseda školskej odbornej 
komisie zabezpečí doručenie správy o konaní súťaže, výsledkovej listiny a úspešných 
prác organizátorovi celoštátnej súťaže v termíne stanovenom propozíciami súťaže. 

4 Celoštátne kolo súťaže metodicky, odborne, organizačne, technicky a finančne 
zabezpečuje organizátor súťaže. Odbornú stránku celoštátneho kola súťaže riadi 
celoštátna odborná komisia. 

5 Činnosť celoštátnej odbornej komisie riadi jej predseda. 
6 Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ 

sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR príslušnej podľa obsahového 
zamerania súťaže, na základe návrhu organizátora súťaže. 

7 Celoštátna odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti 
a organizovaní jednotlivých ročníkov súťaže. Propozície vydáva najneskôr v mesiaci 
december, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa súťaž uskutoční. 

8 Celoštátna odborná komisia zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže. 
Predseda celoštátnej odbornej komisie súťaže zašle organizačnému útvaru Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je gestorom súťaže, správu o priebehu súťaže 
spolu s výsledkovou listinou do tridsať dní od uskutočnenia celoštátneho kola vrátane 
prehľadu zapojenia žiakov na všetkých úrovniach v príslušnom školskom roku. 



9 Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorej predsedu a členov vymenúva predseda 
odbornej komisie. 

10 Súťažné práce môžu byť individuálne alebo kolektívne. 
11 Súťaž má tri vekové kategórie: 

 kategória 1: 6 – 10 rokov 
 kategória 2: 11 – 15 rokov 
 kategória 3: 16 a viac rokov 

12 Súťaž má tri druhové kategórie:  
 A kresba, maľba, grafika, kombinované techniky 
 B plastika, priestorové stvárnenie 
 C fotografia, multimediálne spracovanie 

 

V. 
Organizačné zabezpečenie súťaže 

1 Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže, Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava. 

2 Do organizačného zabezpečenia patrí: 
 vypracovanie a zverejnenie propozícií pre každý ročník súťaže, 
 spolupráca so spoluorganizátormi súťaže, 
 zabezpečenie priestorov pre výstavné účely, 
 zabezpečenie cien: plakety, diplomy, vecné ceny, 
 organizačné, technické a finančné zabezpečenie činnosti odbornej hodnotiacej poroty, 
 organizačné zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien a vernisáže výstavy,   
 organizačné, priestorové, materiálno-technické a personálne zabezpečenie 

sprievodných podujatí, 
 zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov financovania súťaže a podujatí s ňou 

súvisiacich, 
 inštalácia výstavy, katalóg vystavovaných diel, fotodokumentácia, elektronická 

dokumentácia výstavy, 
 následné inštalácie výstavy, 
 iné. 

 

VI. 
Podmienky účasti v súťaži 

1 Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl 
a stredných škôl z celého Slovenska. 

2 Žiak bude zaradený do kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. 
3 Počet prác jednotlivých účastníkov súťaže nie je obmedzený, ku každej práci musí byť 

priložená riadne vyplnená prihláška. 
4 Súťažné práce musia byť, podľa vopred zverejnených termínov v propozíciách, zaslané 

organizátorovi súťaže. 
5 Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora, budú slúžiť na študijné, publikačné 

a výstavné účely. 
6 Rozmery artefaktov nie sú obmedzené. 
 

VII. 
Spôsob hodnotenia súťaže 

1 Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. 
2 Práce súťažiacich posudzuje odborná porota, ktorá rozhodne o umiestnení autorov 

a udelení cien. 



3 Odborná porota celoštátneho kola má minimálne 4 členov a predsedu. Všetci členovia 
tejto poroty majú príslušné odborné vzdelanie a prax, sú to skúsení pedagógovia alebo 
výkonní umelci. Výsledok hodnotenia poroty je založený na vzájomnom súhlasnom výbere 
najkvalitnejších súťažných prác podľa jednotlivých vekových a druhových kategórií.  

4 V každej súťažnej kategórii sú udeľované plakety, diplomy a vecné ceny autorom 
ocenených prác na 1., 2. a 3. mieste. 

5 Spoluorganizátor súťaže, Bratislavský samosprávny kraj udeľuje Cenu predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja výnimočnému dielu, ktoré svojím výtvarným 
stvárnením najaktuálnejšie zobrazuje zadanú tému.  

6 Riaditeľ Bratislavského bábkového divadla udeľuje v rámci sprievodných podujatí 
mimoriadne ceny pre najlepšie výtvarné diela detí predškolského veku.  

7 Konateľ spoločnosti Creativ line, s.r.o. poskytuje zvláštnu cenu najkreatívnejšiemu 
autorovi alebo kolektívu autorov. 

8 Jednotlivé školy, ktoré zašlú práce do celoštátneho kola, budú organizátormi súťaže 
ocenené diplomom za aktívny prístup k rozvoju mladých výtvarných talentov.  

9 Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú odbornú úroveň, odborná porota má právo 
rozhodnúť niektorú z cien neudeliť. 

10 Výsledky celoštátneho kola súťaže budú zverejnené na webovom sídle organizátora, 
zaslané elektronickou poštou všetkým úspešným účastníkom súťaže a podľa možností 
organizátora a spoluorganizátorov zverejnené v médiách. 

11 Organizátor súťaže uvedie v databáze škôl spracovanej a zaslanej Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR umiestnenie žiakov príslušných škôl v celoštátnom kole 
súťaže v zmysle smernice č. 23/2017 o súťažiach najneskôr do 30. septembra 
kalendárneho roka. 

 

VIII. 
Finančné zabezpečenie súťaže 

1 Celoštátne kolo prehliadky / súťaže výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI 
EURÓPY je financované zo zdrojov: 
 finančný príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
 finančná dotácia od sponzorov prehliadky / súťaže, 
 účasť ďalších osôb  na zabezpečovaní finančnou alebo vecnou formou: odborné, 

personálne, administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátor, 
spoluorganizátori). 

2 Organizátor celoštátneho kola súťaže, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, 
Sklenárova 7, Bratislava, predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR do 
30. júna kalendárneho roka návrh rozpočtu súťaže na nasledujúci kalendárny rok, 
v ktorom sa súťaž uskutoční. 

 

IX. 
Práva a povinnosti účastníkov prehliadky / súťaže 

1 Účastník súťaže má právo: 
 vyžadovať od vyhlasovateľa súťaže, aby súťaž bola regulárna, 
 vyžadovať od organizátora súťaže potvrdenie o účasti na celoštátnom kole súťaže.  

2 Účastník súťaže je povinný:  
 akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže a pokyny organizátora, 
 uhradiť náklady, ktoré organizátorovi preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením 

jeho pokynov. 



3 Práce zaslané organizátorovi celoštátneho kola súťaže sa nevracajú, slúžia na výstavné 
účely a propagáciu prehliadky / súťaže SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY.   

 

X. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 

1 Pri organizácii prehliadky / súťaže výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI 
EURÓPY musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých účastníkov súťaže 
a sprievodných podujatí. 

2 Za dodržiavanie bezpečnosti prehliadky / súťaže zodpovedá organizátor súťaže 
a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

3 Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode pedagogického 
zamestnanca školy alebo školského zariadenia alebo v sprievode inej plnoletej osoby, 
ktorú písomne poveril riaditeľ školy alebo školského zariadenia so súhlasom zákonného 
zástupcu dieťaťa alebo žiaka. Tento pedagogický zamestnanec (alebo iná písomne 
poverená osoba) súčasne zodpovedá za správanie a bezpečnosť zvereného dieťaťa 
alebo žiaka školy.  

4 Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný 
súhlas ich zákonného zástupcu.  

 

XI. 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa organizačný poriadok Celoslovenskej prehliadky/súťaže výtvarných prác 
detí a mládeže „Slovensko, krajina v srdci Európy“ schválený MŠVV a Š SR pod číslom 2010-
14386/32642:35-911 s účinnosťou od 6. 9. 2010.  
 

XII. 
Schválenie a účinnosť 

 Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 12. októbra 2017 pod číslom 2017/971:43-10A0 s účinnosťou od  
01. 01. 2018. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 7. júla 2017 
 
 
 
          ___________________________ 
                                                                   Ing. Milan Búci, PhD.  
           riaditeľ SUŠ SV, Sklenárova 7, Bratislava 


