Číslo: 2013-25/23574:30-925
Zoznam oblastí pre školský rok 2013/2014,
na základe ktorého bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej
MŠVVŠ SR) prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov
zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na
povolanie v súlade s § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov
1. Medzinárodné programy a projekty
1.1. Medzinárodné programy
(zabezpečuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC)
Akcie programu celoživotného vzdelávania

určené
žiakom
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
SŠ

Comenius - Partnerstvá škôl multilaterálne
Comenius – Partnerstvá škôl bilaterálne
Leonardo da Vinci – Mobility - IVT
Leonardo da Vinci – Partnerstvá

1.2. Projekt pod čestnou záštitou MŠVVŠ SR ( zabezpečuje Občianske združenie Detský
čin roka)
Názov projektu

určené žiakom

Detský čin roka

ZŠ, SŠ

2. Predmetové olympiády a celoštátne súťaže
2. 1. Predmetové olympiády, ktorých organizátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže
Názov súťaže

Súťaž určená žiakom

Biologická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Geografická olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda v informatike
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda vo francúzskom jazyku
Olympiáda ľudských práv
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v ruskom jazyku
Olympiáda v španielskom jazyku
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Pytagoriáda

ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ
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Technická olympiáda

ZŠ

Turnaj mladých fyzikov

SŠ

Termínovník všetkých kôl týchto súťaží zostavuje IUVENTA. Financovanie celoštátnych kôl
zabezpečuje IUVENTA, financovanie nižších kôl týchto súťaží je zabezpečované
prostredníctvom rozpočtov obvodných úradov v sídle kraja. Všetky informácie o súťažiach,
spolu s organizačnými poriadkami a metodickými pokynmi s na webovej stránke
www.olympiady.sk.

2.2. Celoštátne súťaže, ktorých organizátorom je
vzdelávania

Štátny inštitút odborného

Názov súťaže
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ Mladý mechatronik
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ kuchár, čašník (GASTRO Junior)
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ florista
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ kaderník/čka (HairCup)
Stredoškolská odborná činnosť
Súťaž Mladý ekofarmár
Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
Súťaž ENERSOL SK – využitie alternatívnych zdrojov energie
ZENIT v elektronike
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve

Súťaž určená
žiakom
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

Termínovník všetkých kôl týchto súťaží zostavuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Financovanie celoštátnych kôl zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania,
financovanie nižších kôl týchto súťaží je zabezpečované prostredníctvom rozpočtov
obvodných úradov v sídle kraja. Všetky informácie o súťažiach, spolu s organizačnými
poriadkami a metodickými pokynmi, nájdete na webovej stránke www.siov.sk časť Odborná
tvorivosť.

2.3. Celoštátne súťaže, ktorých organizátormi sú
právnické osoby
Názov súťaže

školy, školské zariadenia a iné
organizátor

Módna línia mladých

SOŠ podnikania, Masarykova
24, Prešov
Spojená škola, Hattalova 471,
Nižná
AGŠ, s.r.o., Komenského 3939,
Liptovský Mikuláš
Miestny odbor Matice slovenskej
Šaľa, Murgašova ul. č. 44, Šaľa
v zastúpení MUDr. Svetozárom
Hikkelom.

Metamorfózy dreva
Na bicykli bezpečne
Šaliansky Maťko
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Súťaž
určená
žiakom
SOŠ
SOŠ
ZŠ
ZŠ

Biblická olympiáda
Biblická olympiáda z evanjelického a. v.
náboženstva
a náboženskej. Výchovy
Štúrovo pero
Hviezdoslavov Kubín
Duchnovičov Prešov
Festival drámy umeleckého slova A. Duchnoviča
Súťaže študentov konzervatórií
Slávik Slovenska

Katolícke pedagogické
a katechické centrum, n. o.
Levočská 10, Spišská Nová Ves
Generálny biskupský úrad
Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, Školské oddelenie,
Palisády 46, Bratislava
Krajská knižnica Zvolen

ZŠ, SŠ

Mestské kultúrne stredisko,
Dolný Kubín
Rusínska obroda na Slovensku,
Levočská 9, Prešov
Zväz rusínov - ukrajincov,
Požiarnická 17, Prešov
štátne konzervatória SR

ZŠ, SŠ

ZŠ, SŠ

SŠ

ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
konzervatória

Občianske združenie Slávik
Slovenska, Bradlianska 11
Bratislava
Občianske združenie
Supertrieda, Heydukova 18,
Bratislava
Umelecká spoločnosť GONG,
Hemerkova 27, Košice
Gymnázium a ZŠ s VJM
Sándora Máraiho, Kuzmányho
6, Košice

Supertrieda
Hviezdička
Pekná maďarská reč

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ, SŠ s
VJM

Organizačné poriadky týchto súťaží sú zverejnené na webovej stránke www.minedu.sk
v časti Regionálne školstvo, Súťaže detí a žiakov škôl. Technicko-organizačné pokyny pre
príslušný ročník súťaže vydáva organizátor súťaže.

2.4. Celoštátne súťaže žiakov škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorých organizátormi sú združenie odborných učilíšť a školy.

Názov súťaže

organizátor

Chemicko-biologická olympiáda žiakov so sluchovým postihnutím

SĎI Drotárska,
Bratislava
SŠI Košice
OUI Kremnica
OUI Snina
SŠI Prakovce
OUI Liptovský
Mikuláš
RC Hlohovec
OUI Nová Ves nad
Žitavou

Stavebná výroba - murár
Obchodná prevádzka - kuchár
Obchodná prevádzka - cukrár
Služby a domáce práce
Stavebná výroba - maliar
Strojár – ručné spracovanie kovov
Opatrovateľská starostlivosť
Športové hry reedukačných centier a diagnostických centier pre dievčatá
Športové hry reedukačných centier a diagnostických centier pre chlapcov
O putovný pohár integrácie
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RC Bačkov
RC Sološnica
SŠI Prešov

Športové hry žiakov odborných učilíšť dievčatá
Medzinárodná súťaž žiakov v stolnom tenise

OUI Michalovce
OUI Snina

Organizačné poriadky týchto súťaží sú zverejnené na webovej stránke
www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo, Súťaže detí a žiakov škôl. Technickoorganizačné pokyny pre príslušný ročník súťaže vydáva organizátor súťaže.

2.5 Športové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR
(zabezpečujú školy, školské zariadenia, obvodné úrady v sídle kraja, Slovenská asociácia
športu na školách, Slovenský olympijský výbor, národné športové zväzy a asociácie,
oceňujú sa prvé tri miesta v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev, v prípade Európskej
školy športu sa oceňuje splnenie kritérií súťaže)
Názov súťaže

Súťaž určená žiakom

Atletika
Cezpoľný beh
Basketbal
Bedminton
Minifutbal
Malý futbal
Veľký futbal
Futsal
Florbal

ZŠ (družstvá a jednotlivci), SŠ (jednotlivci – žiačky a žiaci)
ZŠ, SŠ (jednotlivci – žiačky a žiaci)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (koedukované družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (dve vekové kategórie, družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov)
SŠ (družstvá žiakov)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok, dve vekové kategórie ZŠ
a jedna veková kategória SŠ)

Gymnastika – gymnastický štvorboj
Hádzaná
Stolný tenis
Streľba zo vzduchovky
Volejbal
Vybíjaná
Európska škola športu

ZŠ (dve vekové kategórie – družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (súťaž družstiev žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (družstvá žiačok)
ZŠ, SŠ (školy, ktoré splnia kritériá v súlade s propozíciami)

Program (zoznam a termínovník) týchto súťaží zostavuje sekcia štátnej starostlivosti o šport
na základe návrhu Celoštátnej komisie školských športových súťaží. Všetky informácie
o súťažiach, ich organizácií a financovaní sú dostupné na webovej stránke
www.skolskysport.sk.
Pri súťaži Európska škola športu bude vyhodnotenie škôl určené na základe
nasledovných kritérií, ktoré sú súčasťou propozícií:
existencia školského športového klubu,
zapojenie sa do školských športových súťaží,
šírenie olympizmu, olympijských hodnôt a myšlienok fair-play,
zaradenie telesnej výchovy do školského vzdelávacieho programu,
prezentácia zdraviu prospešných pohybových aktivít detí a žiakov s dôrazom na
šírenie pozitívnych hodnôt športu na internete,
f) registrácia v rámci portálu školského športu www.skolskysport.sk,
g) organizovanie stretnutí so športovými osobnosťami,
h) rozvíjanie medzinárodných partnerstiev zameraných na zdraviu prospešné pohybové
aktivity s dôrazom na šírenie pozitívnych hodnôt športu.
a)
b)
c)
d)
e)
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Pri školských športových súťažiach základnými dokumentmi, ktorými sa súťaž riadi sú
športové pravidlá a propozícií (nahrádzajú organizačný poriadok súťaží). Tieto sú
spracované na základe návrhu Celoštátnej komisii športových súťaží žiakov a schválené
generálnym riaditeľom sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež v súlade so smernicou
MŠVVŠ SR č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží
detí a žiakov škôl.

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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