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O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K  S Ú Ť A Ž E  

P E K N Á  M A Ď A R S K Á  R E Č  –  S Z É P  M A G Y A R  B E S Z É D  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v súlade  

so Smernicou č. 23/2017 o súťažiach s účinnosťou od 1. júna 2017 organizačný poriadok 

súťaže P E K N Á  M A Ď A R S K Á R E Č  –   S Z É P  M A G Y A R  B E S Z É D  pre žiakov 

základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.  

 

Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského 

vzdelávania Slovenskej republiky kľúčové postavenie z hľadiska utvárania a získavania 

komunikatívnej kompetencie žiakov v materinskom jazyku, t.j. dosiahnuť takú úroveň 

rečových zručností v maďarskom jazyku, aby žiaci zvládli komunikatívne situácie primerane 

a vhodne z hľadiska jazykového štýlu s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou 

v ústnom i písomnom prejave. Úspešné dosiahnutie cieľov vyučovacieho predmetu je 

základom vzdelávania, výchovy, poznávacích procesov, učenia sa a v neposlednom rade aj pri 

osvojovaní slovenského jazyka a ďalších cudzích jazykov. Pre žiakov maďarskej národnosti 

je hlavným komunikatívnym prostriedkom, zároveň významným symbolom národnej identity 

ako aj kultúry, umožňuje rozvoj osobnosti, sebarealizáciu, socializáciu žiakov a ich 

začlenenie do spoločnosti. Prehĺbenie záujmu o maďarský jazyk podporuje aj jazyková súťaž 

Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl s vyučovacím jazykom maďarským a je určená pre žiakov základných škôl, 

gymnázií a stredných odborných škôl.  

(2) Účasť žiakov na súťaži je dobrovoľná. Súťaž a príprava na ňu sa organizuje v rámci 

vyučovania alebo v čase mimo vyučovania. 

(3) Súčasťou súťaže je aj systematická príprava na všetkých úrovniach formou prednášok, 

seminárov, sústredení, tréningov, riadenej odbornej a umeleckej činnosti pod vedením 

pedagogických zamestnancov a ďalších odborníkov. 

(4) Činnosť pedagogických zamestnancov spojená so súťažou, prípravou žiakov na súťaž, 

členstvom v odborných komisiách a porotách, tvorba úloh a zadaní, príprava technického 

a organizačného zabezpečenia sa posudzuje ako pedagogická činnosť súvisiaca s priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

(5) Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú podmienky pre realizáciu súťaže, organizujú ju, 

podporujú zapojenie žiakov do súťaže a účasť pedagogických zamestnancov na 

odborných seminároch, školeniach, vzdelávaniach  a podujatiach súvisiacich s prípravou 

žiakov na súťaž.  

(6) Podľa zásad hodnotenia pedagogických zamestnancov v pracovnom poriadku školy 

zohľadňuje riaditeľ školy prácu pedagogického zamestnanca pri príprave žiakov na súťaž 

a ich aktívnu účasť na súťažiach. Za mimoriadne výsledky žiakov môže riaditeľ školy 

udeliť pedagogickému zamestnancovi morálne ohodnotenie alebo finančnú odmenu 

podľa osobitného predpisu. 
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Čl. 2 

Charakteristika súťaže 

 

(1) Súťaž podľa obsahového zamerania je pre školy s vyučovacím jazykom národnostných 

menšín, konkrétne pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

(2) Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je predmetová súťaž celoštátneho charakteru 

pre školy s vyučovacím jazykom maďarským ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).  

(3) Súťaž podľa súťažiacich osôb je súťažou jednotlivcov. 

(4) Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd má postupový charakter a končí sa 

celoslovenským kolom. 

(5) Súťaž sa realizuje každý školský rok, organizuje sa počas príslušného školského roka. 

(6) Člení sa na kategórie (I., II., III. a IV.) a kolá (školské, okresné, krajské a celoslovenské 

kolo). 

(7) Obsahová náplň súťaže vyplýva z jej cieľov ako aj z cieľov obsiahnutých v platných 

pedagogických dokumentoch a je záväzná pre všetky postupové kolá. 

(8) Vytvára podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných 

súťažiach podobného charakteru. 

(9) Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý 

výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti 

žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským.  

(10) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách v súlade 

s Obsahovou náplňou súťaže (Príloha 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou organizačného 

poriadku súťaže. 

(11) Odborná príprava žiakov na súťaž: 

- príprava žiakov na súťaž prebieha v rámci vyučovacieho procesu, prípadne mimo 

neho, 

- obsahové zameranie súťaže a s ním spojená odborná príprava je v súlade 

s obsahovým zameraním vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra 

v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre príslušný stupeň vzdelávania, 

- odbornou prípravou žiakov na súťaž môžu byť poverení kvalifikovaní učitelia 

maďarského jazyka a literatúry. 

 

Čl. 3 

Poslanie súťaže 

 

Poslaním súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je: 

 

(1) vyhľadávať nadaných žiakov a podporiť rozvoj ich talentu a napomáhať pri prezentácii 

ich schopností, 

(2) nadobudnúť a rozvíjať pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu maďarský jazyk 

a literatúra a pochopiť jeho potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo aj 

v rámci interkultúrnej komunikácie, 

(3) rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti žiakov, vyvolať systematický 

záujem žiakov o maďarský jazyk a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku, 
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k slovesnému umeleckému dielu a dokázať ho individuálne prežiť a zároveň motivovať 

žiakov k zmysluplnému cielenému využívaniu voľného času, 

(4) rozvíjať komunikatívne schopnosti a návyky, aby žiaci získali kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách, 

(5) rozvíjať kultivovaný prejav ako prostriedok presadenia samého seba, a nadobudnúť 

sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti,  

(6) rozvíjať vlastný pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich  

z umeleckých textov a rozvíjať vlastné emocionálne a estetické cítenie a vnímanie, 

(7) viesť žiakov k samostatnej a pravidelnej tvorivej činnosti, prispievať k rozvoju žiackej 

tvorivosti tvorbou textov ale i pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok, upevňovať ich 

záujem o sebavzdelávanie, samostatne získať informácie z rozličných zdrojov a zvládnuť 

práce s jazykovými a literárnymi textami, 

(8) vytvárať pre žiakov, pedagogických zamestnancov a jednotlivé školy konkurenčné 

prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí a kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Čl.  4 

Vyhlásenie súťaže 

 

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

republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

(2) Organizátorom súťaže môže byť ministerstvom poverená priamo riadená organizácia 

ministerstva, okresný úrad v sídle kraja, orgán územnej samosprávy, škola alebo iná 

právnická osoba (ďalej len „organizátor“). Organizátor metodicky, odborne, finančne, 

organizačne, technicky a administratívne zabezpečuje realizáciu súťaže.  

(3) Ministerstvo poverilo gesciou súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd Štátny 

pedagogický ústav (ďalej len ŠPÚ) v zmysle poverenia č. 2010-15172/34458:1-915 zo 

dňa 18. 10. 2010. 

(4) Ministerstvo financuje súťaž na základe jej kategorizácie. 

 

Čl. 5  

Zrušenie súťaže 

 

(1) Ministerstvo zruší súťaž na návrh organizátora súťaže alebo Koordinačnej rady súťaží,
 

ak súťaž nie je organizovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

schváleným organizačným poriadkom alebo finančné prostriedky pridelené zo štátneho 

rozpočtu boli nehospodárne, neefektívne alebo neúčinne vynakladané.  

(2) O zrušení súťaže rozhoduje generálny riaditeľ sekcie ministerstva príslušnej podľa 

obsahového zamerania súťaže.  

(3) Informáciu o zrušení súťaže zašle ministerstvo okresným úradom v sídle kraja, ktoré 

o zrušení súťaže informujú bezodkladne školy a školské zariadenia vo svojej územnej 

pôsobnosti. 

Čl. 6 

Štruktúra a riadenie súťaže 
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(1) Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je predmetovou súťažou kategórie 

A celoštátneho charakteru pre školy s vyučovacím jazykom maďarským ktorej 

vyhlasovateľom je ministerstvo. 

(2) Súťaž nadväzuje na vzdelávanie v  základných a stredných školách s vyučovacím 

jazykom maďarským. 

(3) Súťaž sa člení na štyri kategórie: 

a) I. kategória: žiaci 4. ročníka a 5. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským, 

b) II. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

a 1. – 4. ročníka osemročného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, 

c) III. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka štvorročného gymnázia a strednej odbornej školy  

(s maturitou) s vyučovacím jazykom maďarským a žiaci 5. – 8. ročníka osemročného 

gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským  

d) IV. kategória: žiaci 1. – 3. ročníka strednej odbornej školy (bez maturity) 

s vyučovacím jazykom maďarským. 

(4) Súťaž sa člení na nasledovné postupové kolá:  

a) I. kategória: školské, okresné,  krajské a celoslovenské kolo, 

b) II. kategória: školské, okresné,  krajské a celoslovenské kolo, 

c) III. kategória: školské, okresné,  krajské a celoslovenské kolo, 

d) IV. kategória: školské, okresné,  krajské a celoslovenské kolo. 

Postupové kolá súťaže sú organizované po celoštátne kolo v piatich krajoch Slovenskej 

republiky. 

(5) Podmienkou účasti vo vyššom kole postupovej súťaže je úspešná účasť v nižších kolách 

súťaže.  

(6) Po odbornej stránke súťaž riadia odborné komisie príslušných úrovní nasledovne: 

- školské kolá súťaže organizačne a finančne zabezpečuje príslušná škola a riadi školská 

odborná komisia, ktorú vymenuje riaditeľ školy, 

- okresné a krajské kolá súťaže organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje príslušný 

okresný úrad v sídle kraja, odbornú stránku okresných a krajských kôl súťaže riadia 

miestne odborné komisie. Predsedu a členov miestnych odborných komisií vymenúva 

vedúci odboru školstva okresného úradu v sídle kraja, 

- celoštátne kolo súťaže metodicky, organizačne, technicky a finančne zabezpečuje 

organizátor súťaže, odbornú stránku celoštátneho kola súťaže riadi celoštátna odborná 

komisia, ktorá garantuje odbornú stránku súťaže. Jej činnosť riadi predseda. 

(7) Funkčné obdobie predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie je spravidla päťročné. 

(8) Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva odvolá predsedu alebo člena celoštátnej 

odbornej komisie, ak 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný 

trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, 

b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony 

alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, 
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c) riadne nevykonáva svoju funkciu  alebo 

d) z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov písomne požiadal 

o uvoľnenie z funkcie. 

(9) Za členov odbornej komisie môžu byť vymenovaní pedagogickí zamestnanci,  odborníci 

z profesijných združení, zamestnanci vedeckých inštitúcií, členovia občianskych združení 

aktívnych v príslušnej oblasti, zástupcovia okresných úradov, zástupcovia priamo 

riadených organizácií, zástupcovia sekcie ministerstva príslušnej podľa  obsahového 

zamerania súťaže a  významné osobnosti z oblasti, v ktorej sa uskutočňuje súťaž. 

(10) Členstvo v odborných  komisiách je nezastupiteľné. 

(11) Odborná porota súťaže vo všetkých postupových kolách hodnotí výkony súťažiacich 

v súlade s obsahovou náplňou súťaže a zostavuje výsledkovú listinu. 

(12) Všetky dokumenty k súťaži sa nachádzajú na domovskej stránke ministerstva 

(www.minedu.sk ) a gestora (www.statpedu.sk) súťaže. 

 

Čl. 7 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

1. Školské kolá súťaže 

a) Organizovaním, obsahovým, personálnym a technickým zabezpečením školského kola 

poveruje riaditeľ školy metodické združenie resp. predmetovú komisiu maďarského 

jazyka a literatúry. Školské kolo môže organizovať aj kvalifikovaný učiteľ maďarského 

jazyka a literatúry poverený riaditeľom školy.  

b) Úlohou organizátora je propagovať súťaž na škole a vhodnou motiváciou aktivizovať 

žiakov. 

c) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky na uskutočnenie súťaže v škole. 

d) Odbornú porotu pre školské kolo na návrh organizátora súťaže ustanovuje a jej členov 

vymenúva riaditeľ školy. 

e) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách v súlade 

s Obsahovou náplňou súťaže (Príloha 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou organizačného 

poriadku súťaže. 

f) Školské kolá sa v jednotlivých kategóriách uskutočnia do 20. januára príslušného roka. 

g) Po ukončení školského kola súťaže organizátor vypracuje správu o priebehu a výsledkoch 

školského kola. V správe vyhodnotí aj obsahové, organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie súťaže.  

h) Údaje za školské kolo sa zapíšu do prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže. Správnosť 

údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej komisie príslušnej kategórie.  

i) Do okresného kola postupuje za každú kategóriu len jeden súťažiaci (víťaz kategórie). 

Ak má škola paralelné triedy, do okresného kola (I. a II. kategória), resp. do krajského 

kola (III. a IV. kategória) môžu postúpiť aj dvaja žiaci. 

j) Prihlášku s menom víťaza (1. miesto) školského kola za každú kategóriu súťaže pošle 

riaditeľ školy príslušnému organizátorovi do 7 pracovných dní po uskutočnení súťaže 

spolu s výsledkovou listinou a správou o priebehu a výsledkoch školského kola. Bez 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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prihlášky, na ktorej nesmie chýbať súhlas, resp. podpis rodiča u žiaka mladšieho ako 18 

rokov, pečiatka a podpis riaditeľa školy, sa žiak nemôže zúčastniť vyššieho kola.  

2. Okresné kolá súťaže 

a) Okresné kolá súťaže sa uskutočnia v kategóriách I. a II. 

b) Do okresného kola postupuje za každú kategóriu len jeden súťažiaci (víťaz školského 

kola I. a II. kategórie). Ak má škola paralelné triedy, do okresného kola môžu postúpiť aj 

dvaja žiaci. 

c) Usporiadateľom okresného kola súťaže je príslušný okresný úrad v sídle kraja resp. ním 

poverená organizácia. 

d) Okresné kolo pre všetky kategórie v príslušnom okrese riadi jedna odborná komisia na 

čele s predsedom. Okresná odborná komisia má spravidla 5 členov. Predsedu a členov 

okresnej odbornej komisie vymenúva prednosta príslušného okresného úradu v sídle kraja. 

Členovia okresnej odbornej komisie sú spravidla členmi odborných porôt jednotlivých 

kategórií, resp. aj zostavovateľmi súťažných úloh.  

e) Predsedov a členov trojčlenných odborných porôt jednotlivých kategórií súťaže pre 

okresné kolo menuje na základe návrhu predsedu okresnej odbornej komisie vedúci 

odboru školstva okresného úradu v sídle kraja. 

f) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách v súlade 

s Obsahovou náplňou súťaže (Príloha 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou organizačného 

poriadku súťaže. 

g) Okresné kolo súťaže sa uskutoční do 15. februára príslušného roka. 

h) Nakoľko v niektorých okresoch je menej základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským, okresné kolá sa uskutočnia spoločne, v spoločnom termíne nasledovne: 

- žiaci zo ZŠ z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec, 

- žiaci zo ZŠ z okresov Košice I., Rožňava a Košice-okolie, 

- žiaci zo ZŠ z okresov Šaľa, Nitra a Levice, 

- žiaci zo ZŠ z okresov Veľký Krtíš a Lučenec, 

- žiaci zo ZŠ z okresov Rimavská Sobota a Revúca, 

- žiaci zo ZŠ z okresov Trebišov a Michalovce, 

- okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno a Nové Zámky organizujú okresné kolo 

len pre žiakov vlastného okresu. 

i) Okresné kolo súťaže pre žiakov zo ZŠ s VJM z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec sa 

považuje zároveň  za krajské kolo. 

j) Okresný úrad v sídle kraja, resp. ním poverená organizácia zabezpečí okresné kolo po 

stránke organizačnej, personálnej, obsahovej a technickej. Organizátor preberá 

zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné 

stravovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. 

k) Predseda odbornej poroty v spolupráci s jej členmi hneď po ukončení súťaže vypracuje 

výsledkovú listinu za príslušnú kategóriu, ktorú odovzdá organizátorovi súťaže aj 

predsedovi okresnej odbornej komisie. 

l) V prípade, že sa okresné kolá konajú v spoločnom termíne podľa Čl. 7, bodu 2. g), 

výsledkové listiny a zoznamy žiakov postupujúcich do vyššieho kola sa stanovujú 

spoločne pre príslušný okres.  
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m) Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného kola 

u predsedu okresnej odbornej komisie.  

n) Údaje za okresné kolo sa zapíšu do prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže. 

Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej komisie príslušnej 

kategórie.  

o) Predsedovia odborných porôt jednotlivých kategórií vypracujú vyhodnotenie okresného 

kola súťaže a pošlú najneskôr do 2 pracovných dní po uskutočnení okresného kola 

príslušnému organizátorovi. 

p) Predseda okresnej odbornej komisie v spolupráci s organizátorom a na základe 

vyhodnotení predsedov odborných porôt jednotlivých kategórií vypracuje správu 

o priebehu a výsledkoch okresného kola. V správe vyhodnotí aj obsahové, organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie súťaže.  

q) Správu o priebehu a výsledkoch okresného kola spolu s výsledkovou listinou 

a prihláškami žiakov (ktorí sa v I. a II. kategórii umiestnili na 1. až 3. mieste) pošle 

organizátor najneskôr do 7 pracovných dní po uskutočnení okresného kola príslušnému 

okresnému úradu, resp. organizátorovi krajského kola podľa pokynov okresného úradu 

v sídle kraja.  

r) Okresný úrad v sídle kraja vypracuje na základe správ o priebehu a výsledkoch okresných 

kôl hodnotiacu správu, ktorú pošle na ŠPÚ (Pluhová 8, P.O.BOX 26, 830 00  Bratislava) 

najneskôr do 1. marca príslušného roka.  

3. Krajské kolá súťaže 

a) Krajské kolo súťaže sa uskutoční vo všetkých kategóriách (I., II., III., IV.). 

b) Do krajského kola postupujú súťažiaci I. a II. kategórie, ktorí sa v okresnom kole 

umiestnili na 1. – 3. mieste. 

c) Do krajského kola postupujú súťažiaci III. a IV. kategórie, ktorí v školskom kole obsadili 

1. miesto. Ak má stredná škola v príslušnom ročníku paralelné triedy, môžu postúpiť do 

krajského kola aj dvaja žiaci. 

d) Okresné kolo súťaže pre žiakov zo ZŠ s VJM z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec sa 

považuje zároveň za krajské kolo. 

e) Účastníkov krajského kola pozýva usporiadajúca organizácia na základe prihlášok 

a výsledkových listín z okresného kola najneskôr 7 pracovných dní pred konaním 

súťaže. Bez prihlášky (vrátane súhlasu rodiča v prípade súťažiaceho mladšieho ako 18 

rokov) a pečiatky školy žiak nebude pozvaný do vyššieho kola súťaže.  

f) Usporiadateľom krajského kola súťaže je príslušný okresný úrad v sídle kraja, resp. ním 

poverená organizácia.  

g) Okresný úrad v sídle kraja, resp. ním poverená organizácia zabezpečí krajské kolo po 

stránke organizačnej, personálnej, obsahovej a technickej. Organizátor preberá 

zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné 

stravovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. 

h) Krajské kolo pre všetky kategórie v príslušnom kraji riadi jedna odborná komisia na čele 

s predsedom. Krajská odborná komisia má spravidla 5 členov. Predsedu a členov krajskej 

odbornej komisie vymenúva prednosta príslušného okresného úradu v sídle kraja zo 

zástupcov okresných odborných komisií. Členovia krajskej odbornej komisie sú spravidla 

členmi odborných porôt jednotlivých kategórií, resp. aj zostavovateľmi súťažných úloh.  
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i) Odbornú porotu jednotlivých kategórií pre krajské kolo súťaže ustanovuje a jej členov na 

základe návrhu predsedu krajskej odbornej komisie vymenúva vedúci odboru školstva 

okresného úradu v sídle kraja. 

j) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách v súlade 

s Obsahovou náplňou súťaže (Príloha 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou organizačného 

poriadku súťaže. 

k) Krajské kolo súťaže sa uskutoční do 15. marca príslušného roka. 

l) Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného kola 

u predsedu krajskej odbornej komisie.  

m) Údaje za krajské kolo sa zapíšu do prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže. Správnosť 

údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej komisie príslušnej kategórie.  

n) Predsedovia odborných porôt v spolupráci s jej členmi jednotlivých kategórií vypracujú 

vyhodnotenie a výsledkovú listinu za jednotlivé kategórie krajského kola súťaže a pošlú 

najneskôr do 2 pracovných dní po uskutočnení krajského kola predsedovi krajskej 

odbornej komisie súťaže.  

o) Predseda krajskej odbornej komisie v spolupráci s organizátorom a na základe 

vyhodnotení predsedov odborných porôt jednotlivých kategórií vypracuje správu 

o priebehu a výsledkoch krajského kola. V správe vyhodnotí aj obsahové, organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie súťaže. Správu o priebehu a výsledkoch 

krajského kola spolu s výsledkovou listinou (ktorí sa v I., II., III. a IV kategórii 

umiestnili na 1. až 3. mieste) pošle organizátor najneskôr do 5 pracovných dní po 

uskutočnení krajského kola súťaže na ŠPÚ (Pluhová 8, P.O.BOX 26, 830 00  Bratislava). 

p) Výsledkovú listinu a prihlášky žiakov (ktorí sa v I., II., III. a IV kategórii umiestnili na 

1. až 3. mieste) pošle organizátor krajského kola súťaže najneskôr do 5 pracovných dní 

po uskutočnení krajského kola súťaže organizátorovi celoslovenského kola.  

4. Celoslovenské kolo súťaže 

a) Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční do 20. apríla príslušného roka vo všetkých 

kategóriách (I., II., III., IV.). 

b) Do celoslovenského kola postupujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili v krajskom kole 

v kategóriách I., II., III. a IV. na 1. – 3. mieste s tým, že zo škôl v pôsobnosti Okresného 

úradu v Trnave a Okresného úradu v Nitre postupujú súťažiaci II. a III. kategórie, ktorí sa 

v krajskom kole umiestnili na 1.– 4. mieste. 

c) Organizátorom celoslovenského kola súťaže z poverenia ministerstva je Štátny 

pedagogický ústav. 

Identifikačné a kontaktné údaje hlavného organizátora:  

Názov inštitúcie: Štátny pedagogický ústav 

Sídlo: Pluhová 8, 830 00 Bratislava 

IČO: 30807506 

DIČ: 2020884217 

Kontakt: +421 2 49276111 

e-mail: spu@statpedu.sk 

web stránka: www.statpedu.sk 

d) Štátny pedagogický ústav každoročne poveruje školskú inštitúciu organizovaním súťaže 

po personálnej, organizačnej a technickej stránke. Organizátor preberá zodpovednosť za 

mailto:spu@statpedu.sk
http://www.statpedu.sk/
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zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné stravovacie, ubytovacie 

a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. 

e) Odbornú stránku celoštátneho kola súťaže riadi celoštátna odborná komisia, ktorá má 

spravidla 5 členov. Celoštátna odborná komisia garantuje odbornú stránku príslušnej 

súťaže a jej činnosť riadi predseda. 

f) Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie súťaží vymenúva a odvoláva generálny 

riaditeľ sekcie regionálneho školstva na základe návrhu gestora súťaže.  

g) Funkčné obdobie predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie je spravidla päťročné. 

h) Účastníkov celoslovenského kola pozýva usporiadajúca organizácia na základe 

prihlášok a výsledkových listín z krajského kola najneskôr 7 pracovných dní pred 

konaním súťaže. Bez prihlášky (vrátane súhlasu rodiča v prípade súťažiaceho mladšieho 

ako 18 rokov a pečiatky školy) žiak nebude pozvaný do celoslovenského  kola súťaže. 

i) Ministerstvo spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom pri obsahovo-metodickom 

zabezpečení súťaže. 

j) Predsedov a členov trojčlenných odborných porôt súťaže a zostavovateľov súťažných úloh 

za jednotlivé kategórie na celoslovenské kolo menuje na základe návrhu predsedu 

Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd riaditeľ 

Štátneho pedagogického ústavu. 

k) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách v súlade 

s Obsahovou náplňou súťaže (Príloha 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou organizačného 

poriadku súťaže. 

l)  Porota v celoslovenskom kole v každej kategórii určí kandidátov na: hlavnú cenu, cenu 

poroty, čestné uznanie. Súčasťou ocenenia sú knižné dary. Porota v celoslovenskom kole: 

- môže rozhodnúť o určení väčšieho počtu kandidátov na ocenenie, ak bude úroveň 

súťaže výnimočná, 

- nemusí určiť stanovený počet kandidátov na ocenenie, v závislosti od úrovne súťaže. 

m) Predseda v spolupráci s členmi odbornej poroty za príslušnú kategóriu hneď po ukončení 

súťaže vypracuje výsledkovú listinu, ktorú odovzdá organizátorovi aj predsedovi 

Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd. 

n) Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného kola 

u predsedu celoštátnej odbornej komisie.  

o) Údaje za celoslovenské kolo sa zapíšu do prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže. 

Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej komisie príslušnej 

kategórie.  

p) Predsedovia odborných porôt jednotlivých kategórií vypracujú správu o priebehu 

a výsledkoch celoslovenského kola a pošlú najneskôr do 7 pracovných dní po 

uskutočnení celoslovenského kola súťaže predsedovi Celoštátnej odbornej komisie súťaže 

Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd a Štátnemu pedagogickému ústavu. V správe 

zhodnotia aj obsahové, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaže. 

q) Celoštátna odborná komisia súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd  zostaví 

hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže na základe hodnotiacich správ 

odborných komisií súťaže na nižších úrovniach. Predseda celoštátnej odbornej komisie 

súťaže pošle ministerstvu správu o priebehu súťaže do 30 dní po ukončení 

celoslovenského kola súťaže.  
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r) Hodnotiaca správa sa zverejní na domovskej stránke Štátneho pedagogického ústavu, 

gestora súťaže. 

 

Čl. 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaží 

 

(1) Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len 

„bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

(2) Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedajú organizátori súťaže 

a pedagogickí zamestnanci poverení riaditeľmi príslušných škôl. 

(3) Do miesta konania súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode pedagogického zamestnanca 

školy alebo v sprievode inej plnoletej osoby, ktorú písomne poveril riaditeľ školy so 

súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka. 

(4) Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný 

súhlas ich zákonného zástupcu. 

(5) Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl sa môže dohodnúť na 

spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza žiakov do miesta konania vyššieho 

kola súťaže a späť a zodpovedá za ich bezpečnosť. 

(6) Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie 

príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh činnosti. 

 

Čl. 9 

Financovanie súťaže 

 

(1) Organizátor celoštátneho kola súťaže financovanej ministerstvom predkladá ministerstvu 

do 30. júna kalendárneho roka návrh rozpočtu súťaže na nasledujúci kalendárny rok, 

v ktorom sa súťaž uskutoční. Návrh rozpočtu súťaže schvaľuje generálny riaditeľ sekcie 

ministerstva príslušnej podľa obsahového zamerania súťaže. 

(2) Organizátor súťaže a okresný úrad v sídle kraja vedú účtovnú evidenciu použitých 

finančných prostriedkov v analytickom členení tak, aby poskytovala prehľad 

o vynaložených finančných prostriedkoch  

(3) Finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže použije organizátor súťaže na úhradu 

nákladov spojených s organizáciou okresných, krajských, celoštátnych kôl súťaže.  

(4) Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné uhradiť aj výdavky 

súvisiace s organizovaním súťaže na: 

a) stravovanie a ubytovanie – na zabezpečenie stravovania a ubytovania účastníkov 

súťaže sa prednostne využívajú služby účelových zariadení ministerstva a ministerstva 

vnútra, školských účelových zariadení a školských internátov. Osobitne sa môže 

zohľadňovať ubytovanie hostí a účastníkov súťaže zo zahraničia. 

b) materiálno-technické zabezpečenie – pri zabezpečovaní súťaže Pekná maďarská reč 

– Szép magyar beszéd treba brať do úvahy špecifické potreby tejto súťaže. Je možné 

kalkulovať nevyhnutné náklady spojené s prípravou súťaže, so zasadnutím príslušnej 

odbornej komisie, s organizáciou a realizáciou slávnostného vyhodnotenia súťaže, 

náklady na kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom nevyhnutnej techniky a 
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pomôcok, telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie a výrobu potrebných 

materiálov, 

c) priestorové zabezpečenie súťaže – na súťaž sa prednostne využívajú priestory 

objektov škôl a školských zariadení bezplatne, v odôvodnených prípadoch na základe 

dohody s poskytovateľom priestorov za úhradu prevádzkových nákladov, 

d) odmeny za vykonané práce – sa poskytujú v zmysle Prílohy č. 1 k smernici  

č. 23/2017. 

e) ceny na súťaže – ocenenia pre jednotlivcov na prvých troch miestach sa poskytujú 

v zmysle Prílohy č. 2 k smernici č. 23/2017. Organizátor súťaže môže na ocenenie 

víťazov získať aj iné dodatočné mimorozpočtové zdroje.  

f) cestovné účastníkov súťaže 

 

Čl. 10 

Vyhodnotenie súťaže 

 

(1) Predseda príslušnej odbornej komisie na nižšej úrovni súťaže vypracuje písomnú správu 

o priebehu a výsledkoch súťaže. Správu spolu s výsledkovou listinou poskytne predsedovi 

odbornej komisie vyššieho kola súťaže, organizátorovi, gestorovi a príslušnému 

okresnému úradu v sídle kraja do piatich dní po skončení súťaže. 

(2) Celoštátna odborná komisia súťaže zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka 

súťaže, ktorú zostavuje na základe hodnotiacich správ odborných komisií súťaží na 

nižších úrovniach, ak má celoštátna súťaž postupové kolá. Predseda celoštátnej odbornej 

komisie súťaže zašle organizačnému útvaru ministerstva, ktorý je gestorom súťaže 

a organizátorovi najvyššieho kola súťaže správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou 

listinou do 30 dní po ukončení najvyššieho kola súťaže, vrátane prehľadu zapojenosti detí 

a žiakov do súťaže na všetkých úrovniach v príslušnom školskom roku. 

Čl. 11 

Zrušovacie ustanovenie  

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd, 

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod 

číslom 2010-16906/39663:3-915. 

Čl. 12  

Schválenie a účinnosť  

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

Slovenskej republiky pod číslom 2017-12659/39357:2-10IO s účinnosťou  od 1. 1. 

2018. 

 

 


