Organizačný poriadok
súťaže vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku
Pramienok
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
Čl. 1
Charakteristika a poslanie súťaže
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Celoslovenská výtvarná súťaž s ekologickou tematikou je určená pre deti predškolského
veku navštevujúce materskú školu, i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti, príp. deti
predškolského veku zo zahraničia.
Súťaž je doplnkovou aktivitou výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl.
Prispieva k pestovaniu lásky a citu voči svojej zemi v deťoch od najútlejšieho veku.
Umožňuje vypovedať deťom predškolského veku ako ony vnímajú existujúci neporiadok
okolo svojich príbytkov, vo svojej obci, či meste.
Vedie deti predškolského veku k tomu, aby sa pozerali viac okolo seba, aby prostredie,
v ktorom žijú vnímali ako jeho spolutvorcovia a ochrancovia.
Pomáha u detí od ranného veku položiť základy na dosiahnutie celoživotného návyku
spätosti so svojou krajinou, hodnotiť a zodpovedne pristupovať ku kvalite životného
prostredia v nej. Formuje ekologické povedomie u detí.
Pomáha formovať ekologické povedomie u detí a položiť základy ekologickej
inteligencie.
V rámci súťaže prebieha výstava výtvarných prác vo výstavných priestoroch Domu
kultúry v Trstenej, ale aj rôznych súkromných i štátnych galériách.
Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „MŠVVaŠ SR“) preberá usporiadateľ zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného
a nenarušeného priebehu súťaže, ako aj vhodných súťažných podmienok pre všetkých
účastníkov súťaže.
Čl. 2
Štruktúra súťaže

1.
2.
3.
4.
5.

Súťaž Pramienok vyhlasuje MŠVVaŠ SR každý školský rok.
Vyhlasovateľ MŠVVaŠ SR organizovaním celoštátneho kola poveruje mesto Trstená.
Súťaže sa môžu zúčastniť deti predškolského veku, ktoré navštevujú materské školy
alebo sú v domácej starostlivosti, príp. deti predškolského veku zo zahraničia.
Súťažiť môžu deti s jednou doposiaľ nikde nezverejnenou prácou zhotovenou rôznymi
plošnými technikami do formátu A3.
Kategórie:
a) kategória do 4 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
b) kategória do 5 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 roky
c) kategória do 6 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 roky
d) kategória nad 6 rokov – do 7 rokov dieťaťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo
7 rokov.

Čl. 3
Odborné a organizačné zabezpečenie
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže – mesto Trstená.
Do organizačného zabezpečenia patrí:
a) zabezpečenie a vypracovanie propozícií
b) spolupráca s garantmi súťaže
c) propagácia a distribúcia informácií prostredníctvom propozícií, plagátov na školských
úradoch a v materských školách.
d) zabezpečenie prevozu výtvarných prác a inštalácia výstav víťazných prác
e) zorganizovanie pracovných stretnutí odbornej poroty
f) usporiadanie slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania diplomov, vecných
cien víťazom v jednotlivých kategóriách.
Súťaž odborne a organizačne riadi odborná komisia – porota, na čele ktorej stojí
predseda.
Predsedu a členov poroty vymenúva realizátor súťaže.
Predseda odbornej poroty riadi činnosť odbornej komisie, zodpovedá za jej činnosť
a za priebeh súťaže.
Odborná porota pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti o organizovaní
a priebehu jednotlivých ročníkov súťaže. Propozície súťaže vydáva najneskôr v mesiaci
december, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa súťaž uskutoční.
Predseda odbornej poroty vyhodnotí priebeh podujatia a predloží písomnú správu
MŠVVaŠ SR vždy do jedného mesiaca od ukončenia súťaže.
Čl. 4
Súťažné podmienky, zadanie a hodnotenie
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Základným kritériom prác je ich výtvarné poňatie, originalita a nápaditosť.
Hodnotenie prác bude prispôsobené vekovým osobitostiam detí.
Práce súťažiacich posudzuje odborná porota, ktorá rozhodne o víťazoch a o udelení cien.
Odborná porota má minimálne 6 členov a predsedu. Všetci členovia odbornej poroty
majú príslušné odborné vzdelanie a prax. Sú to skúsení pedagogickí zamestnanci alebo
výtvarní umelci.
Hodnotenie súťažných prác sa uskutočňuje v dvoch kolách. V prvom kole vyberie porota
50 prác z každej kategórie. V druhom kole v každej kategórií budú určené najlepšie práce
na 1., 2. a 3. mieste. Výsledok hodnotiacej práce poroty je založený na vzájomnom
súhlasnom výbere najoriginálnejších výtvarných prác podľa jednotlivých vekových
kategórií.
Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo rozhodnúť
niektorú z cien neudeliť.
Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR, na webovom sídle
www.trstena.sk a v médiách.
Autorom víťazných prác budú odovzdané diplomy a vecné ceny na slávnostnom podujatí.
Čl. 5
Identifikačné údaje a kontaktné údaje

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava
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Usporiadateľ:

Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
e-mail: martina.harkabuzova@trstena.sk
webové sídlo: www.trstena.sk
Čl. 6
Podmienky účasti detí na súťaži

1.
2.

Účastníkmi výtvarnej súťaže Pramienok môžu byť len deti, ktoré spĺňajú podmienky
stanovené Organizačným poriadkom súťaže.
Súťažiaci sú povinní dodržiavať Organizačný poriadok v plnom rozsahu.
Čl. 7
Bezpečnosť a ochrana zdravia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia detí.
Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor a pedagogický
zamestnanec poverený riaditeľom príslušnej školy.
Na vyhodnotenie súťaže cestuje účastník (dieťa) v sprievode pedagogického zamestnanca
alebo rodiča.
Sprevádzajúci pedagogický zamestnanec musí mať písomné poverenie riaditeľa
vysielajúcej školy.
Sprevádzajúci pedagogický zamestnanec je povinný zabezpečiť informovaný súhlas
rodiča dieťaťa, ktoré sprevádza.
Počas súťaže a s ňou spojených podujatí sú organizátori povinní zabezpečiť dodržiavanie
platných bezpečnostných predpisov.
Čl. 8
Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní

1.

2.
3.
4.

Výtvarná súťaž Pramienok je financovaná zo zdrojov:
a) finančný príspevok MŠVVaŠ SR
b) Žilinský samosprávny kraj
c) finančná dotácia od sponzorov súťaže
d) účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: odborné, personálne,
administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátor,
spoluorganizátori).
Organizátor predkladá MŠVVaŠ SR do 30. júna kalendárneho roka návrh rozpočtu
súťaže na nasledujúci školský rok.
Tvorbu výtvarných prác a ich doručenie zabezpečia školy z vlastných alebo iných
zdrojov.
Rozsah úhrady je konkretizovaný schváleným finančným rozpočtom s možnosťou
poskytnutia finančného preddavku.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Organizačný poriadok súťaže vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku
Pramienok schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2017-10716/34958:3-10A0.
.
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Čl. 10
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pod číslom 2018/6833:2-10A0 s účinnosťou od 01. 05. 2018.
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