
Organizačný poriadok 
súťaže 

„Celoslovenská prehliadka žiackych prác 

z prírodovedných, spoločenskovedných predmetov a praktickej odbornej 

činnosti v jazyku maďarskom – SÚŤAŽ MLADÝCH TALENTOV“ 
 

Celoslovenská SÚŤAŽ MLADÝCH TALENTOV pre žiakov základných a stredných škôl 

s vyučovacím jazykom maďarským a študentov vysokých škôl        (ďalej len „Súťaž“) sa 

riadi nasledujúcim organizačným poriadkom, ktorý je vypracovaný v súlade so smernicou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky č.23/2017 o súťažiach. 

 

A/ Charakteristika a poslanie súťaže 

 
Zrod učiacej sa spoločnosti znamená podporovať záujem o získavanie nových vedomostí na 

každej škole, ale aj v mimoinštitucionálnom vzdelávaní. Preto je potrebné  všade poskytnúť 

množstvo podnetov na učenie. 

 

Vo zvyšovaní úrovne vzdelávania zohráva veľkú úlohu  podpora nadaných žiakov.  

Školské súťaže a prehliadky žiackych prác vytvárajú priaznivé prostredie 

- k stimulácii aktívneho prístupu žiakov k učebnej činnosti,  

- k stimulácii samostatnosti, 

-    na uplatňovanie heuristických prístupov,  

- k produkcii nových, originálnych, predtým nepoužívaných postupov, 

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

- k uplatneniu nových komunikačných technológií. 

 

 

Poslanie a cieľ prehliadky žiackych prác zo škôl  s vyučovacím jazykom národností je: 
 

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

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

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

a hraničných vied. 

3. Viesť žiakov ku kvalitnému a efektívnemu sprostredkúvaniu vlastných myšlienok 

        s opieraním sa o nové a moderné komunikačné technológie. 

4. Všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy žiakov a kooperáciu. 

 

 

Charakter súťaže 

 
1. Súťaž  -  celoslovenská prehliadka žiackych prác s prírodovednou, spoločenskovednou 

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

maďarským a z tried s týmto vyučovacím jazykom. 

2. Na prehliadke žiackych prác súťažiaci žiaci prezentujú svoje práce, ktoré napísali 

a vytvorili samostatne alebo v skupine /maximálne dvojčlennej/ s prírodovednou a 

spoločenskovednou tematikou, alebo z oblasti, ktorá voľne súvisí s odbornou 

prípravou strednej školy. Témy nie sú vopred určené. 

 



 

B/ Vyhlásenie a riadenie súťaže 
 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako spoluvyhlasovateľ spolu s organizátorom súťaže. 

 

Riadiacim orgánom súťaže je: 

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku  

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Poštové spojenie: PO BOX 49,  945 01 KOMÁRNO 1 

Elektronické spojenie: szmpsz@szmpsz.sk 

 

C/ Štruktúra, riadenie súťaže, počet kôl a kategórií 

 
Súťaž pozostáva z domáceho kola a z celoslovenskej prehliadky v kategóriách podľa zvolenej 

tematiky práce pre žiakov základných škôl z 8. a 9. ročníka, pre žiakov tercie a kvarty 

osemročných gymnázií, pre žiakov stredných škôl a pre žiakov posledných štyroch ročníkov 

osemročných gymnázií. V jednotlivých kategóriách podľa tematiky  a charakteru 

prezentovanej práce vystúpenie žiakov hodnotí odborná porota pozostávajúca minimálne 

z troch členov – členovia poroty sú uznávaní odborníci  danej vednej disciplíny, predseda 

poroty je vysokoškolský učiteľ.  

 

D/ Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

Domáce kolo: Súťaž vyhlasuje riadiaci orgán súťaže. Žiak sa zaregistruje spôsobom, ktorý 

je zverejnený na www stránke riadiaceho orgánu /vyhlasovateľa/.  Po zaslaní prihlášky, 

registračného listu a stručnej osnovy zaujímavej odbornej práce so zvolenou tematikou žiaci  

pracujú na zvolených témach doma resp. na škole, pri odbornom usmernení predovšetkým zo 

strany učiteľa. 

Celoslovenská prehliadka: Riadiaci orgán na základe prihlášok a zvolených tém určí 

min. trojčlenné odborné komisie a vymenuje členov a predsedov týchto komisií. Odborné 

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

hodnotenia žiackych odborných prác, prezentovaných vo forme 10 minútovej prednášky 

v jazyku maďarskom – vyučovacom jazyku školy súťažiacich.  Po prezentácii nasleduje 5 

minútová diskusia, počas ktorej odborná komisia a poslucháči - s cieľom skvalitniť vytvorený 

obraz o schopnostiach a talentu súťažiacich – formuluje doplňujúce otázky. 

 

Za technickú prípravu a organizačné zabezpečenie celoslovenskej prehliadky  

prijala zodpovednosť nasledujúca škola: 

 

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským  

Dunajská Streda, ul. Hviezdoslavova 2094/2 

Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dunaszerdahely 
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E/ Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 
 

 

1. Počas organizovania všetkých postupových kôl súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a 

ochrana zdravia všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor, pedagógovia poverení 

organizátorom a pedagóg poverený riaditeľom školy, ktorú súťažiaci reprezentuje. 

3. Na súťaž cestujú žiaci v sprievode pedagóga, ktorého písomne poverí riaditeľ príslušnej 

školy. Súťažiaci mladší ako 18 rokov potrebujú k účasti vo všetkých postupových kolách 

súťaže písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Súhlas rodiča, resp. zákonného 

zástupcu sa pred školským kolom uvedie na záväznej prihláške, ktorá obsahuje všetky 

údaje o žiakovi a jeho výsledky v jednotlivých postupových kolách. 

4. Odbor školstva OÚ v sídle kraja a organizátor príslušného kola súťaže v spolupráci s 

riaditeľmi škôl sa môžu dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý 

sprevádza súťažiacich do miesta konania vyššieho kola súťaže i späť a zodpovedá za 

bezpečnosť súťažiacich počas celej súťaže. 

5. Organizátori príslušných postupových kôl súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže a 

sprievodných podujatí dodržanie platných bezpečnostných predpisov. 

 

F/Podmienky účasti žiakov v súťaži 

 
Žiaci, ktorí sa na výzvu riadiaceho orgánu prihlásia do súťaže zaslaním registračného 

listu, presného názvu svojej práce s označením tematickej oblasti a stručného opisu 

obsahu svojej práce, budú zaradení a pozvaní na prehliadku k príslušnej odbornej porote 

podľa spracovanej témy. V prípravnej fáze /domáce kolo/ môžu využiť dostupnú odbornú 

literatúru, odborné rady učiteľa, spolužiakov, rodičov a dostupné médiá. 

 

G/Priebeh a vyhodnotenie súťaže 
 

Súťažiaci na začiatku  prehliadky odovzdajú organizátorom svoju prácu /tri exempláre 

vytlačenej verzie a prezentáciu na digitálnom nosiči, resp. výsledok praktickej odbornej 

činnosti/.  Následne  pred odbornou porotou a pred žiakmi a učiteľmi, ktorí sú zaradení na  

prehliadku k tej istej komisii - a pred ďalšími poslucháčmi, ktorí prejavili záujem -  

prezentujú svoje práce v 10 minútovej prednáške vo vyučovacom jazyku svojej školy, 

a majú možnosť používať pritom rôzne pomôcky, audiovizuálnu techniku, PC 

s dataprojektorom atď. Časový harmonogram prezentácií a následnosť súťažiacich určuje 

odborná komisia, ktorej činnosť koordinuje predseda komisie. 

 

Práce po odbornej stránke a po stránke kvality prednesu  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 žiackych prác zo strany členov odbornej komisie má byť predovšetkým 

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

investíciu zo strany spoločnosti, štátu, organizátora a spoluorganizátorov súťaže 

a podnikov. Hodnotenie má tiež 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. Súťažiaci a ich učitelia        

      obdržia knižné dary v miere a množstve podľa hodnotenia a doporučenia odbornej poroty. 

 

                                                 H/Medzinárodná súťaž 

 

Hodnotenie odbornej  komisie môže posilniť iniciatívu súťažiacich postúpiť 

s prezentáciou práce z celoslovenského kola ďalej do najvyššieho nadregionálneho kola 

v rámci celej Karpatskej kotliny. Podmienky účasti žiakov vo vyššej súťaži, spôsob 

registrácie, tematické okruhy a spôsob prezentácie / 10 minútová prednáška/ sú podobné, 

ako v SÚŤAŽI MLADÝCH TALENTOV. Postup  žiakov do najvyššieho kola  

 koordinuje KDOSZ so sídlom v Budapešti - Kutató Diákok Országos Szövetsége 

(Národný zväz žiakov výskumníkov), avšak doporučenie odbornej komisie zo Slovenska 

alebo účasť na celoslovenskej prehliadke nie je podmienkou zaradenia práce do 

nadregionálneho kola. 

 

I/Odborná príprava súťažiacich na súťaž 
 

Hlavnou oporou súťažiacich v prípravnej fáze je učiteľ prírodovedných, humanitných a 

odborných predmetov na škole, ktorý spolupracuje so žiakom / so skupinou žiakov/ pri 

výbere témy práce, odbornými radami a vedomosťami pomôže aj pri výbere odbornej 

literatúry a zabezpečí aj potrebný software. Žiaci majú možnosť ďalej spolupracovať 

s rodičmi, so spolužiakmi, s podnikmi, s vysokoškolskými učiteľmi a s inými inštitúciami 

pre vedu a výskum. 

 

J/ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU, POUŽITIE A POSTUP PRI 

ZÚČTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
  

1. Časť finančných prostriedkov na celoslovenské kolo súťaže poskytuje ministerstvo 

organizátorovi súťaže z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR. 

2.    Zvyšnú časť finančných prostriedkov súťaže zabezpečí organizátor súťaže. 

3.    Z finančných prostriedkov určených na súťaž je možné uhradiť len výdavky súvisiace    

        s prípravou a organizovaním súťaže. 

4. Finančné prostriedky sa využívajú pri materiálno-technickom zabezpečovaní súťaže čo 

najefektívnejšie. 

5.    Odmeny za vykonané práce sa hradia podľa osobitného predpisu. 

6. Úspešní účastníci súťaže sú ocenení v zmysle platnej Smernice č. 23/2017 o súťažiach, 

pričom organizátor môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové 

zdroje, čím môže ceny pre víťazov súťaže zvýšiť. 

7. Vyúčtovanie náležitostí jednotlivcov spojené s účasťou na celoslovenskom kole súťaže je 

potrebné predložiť bezpodmienečne do 30 dní po súťaži, následne organizátor zrealizuje 

jej hospodársku uzávierku. 

8. Organizácia, ktorá priamo zabezpečuje súťaž, je povinná viesť účtovnú evidenciu 

použitých finančných prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných 

činností organizácie. 

9. Z finančných prostriedkov určených na súťaže je možné uhradiť výdavky súvisiace s 

prípravou a organizovaním súťaže: 

 



KATEGÓRIA – oblasť s tematikou prírodovedných predmetov, oblasť s tematikou 

humanitných predmetov: 

Predpokladaný počet súťažných prác: 50 prác,  

                         počet súťažiacich: cca. 80 žiakov,  

                         počet prizvaných učiteľov: cca 50 osôb 

                         počet odborných porôt: 3 poroty , spolu min. 12 odborníkov 

                         počet miestnych zodpovedných za technické podmienky: 8 osôb  

                         hostia: 10 osôb 

Predpokladaná tematika prác: 

-     10 prác z oblasti matematika, fyzika, informatika, technika 

- 15 z oblasti biológia, chémia, medicína 

- 10 z oblasti zemepis, životné prostredie 

- 15 z oblasti odbornej prípravy a z dejín prírodných vied a techniky 

       

 

K/ Zrušovacie ustanovenie: 
 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Celoslovenská prehliadka žiackych prác z 

prírodovedných, spoločenskovedných predmetov a praktickej odbornej činnosti v jazyku 

maďarskom – SÚŤAŽ MLADÝCH TALENTOV, schválený Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-18403/41769:1-915. 

 

L/ Schválenie a účinnosť 

 
 

Tento organizačný poriadok súťaže Celoslovenská prehliadka žiackych práce  

z prírodovedných, spoločenskovedných predmetov a praktickej odbornej činnosti v jazyku 

maďarskom – SÚŤAŽ MLADÝCH TALENTOV , schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu  Slovenskej republiky pod číslom 2017-13525/43008:2-10IO  

s účinnosťou  od 1. 1. 2018. 


