Organizačný poriadok
celoslovenskej umeleckej súťaže
„Talent – umenie – kumšt“

Organizačný poriadok „Talent – umenie – kumšt“ je vypracovaný v zmysle
Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských
zariadení zo dňa 1. júna 2011.
Čl. 1.
Charakteristika súťaže.
1. Súťaž Talent – umenie – kumšt (ďalej len „TUK“) je súťažou žiakov 8. a 9. ročníkov
základných škôl ISCED 2 a žiakov 3. a 4. ročníkov základných umeleckých škôl
ISCED 2 B, ktorá napomáha rozvíjať talent a umelecké nadanie mladých ľudí.
2. TUK je celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti spojená s prehliadkou prác žiakov
a ukončená slávnostným vyhodnotením víťazov jednotlivých kategórií.
3. TUK je verejnou súťažou prístupnou pre širokú verejnosť.
Čl. 2
Poslanie súťaže.
1. Poslaním súťaže je najmä:
a) tvorivo rozvíjať talent žiakov ZŠ a ZUŠ a vytvárať vzťah k umeleckému cíteniu
a k umelecko - remeselnej tvorbe,
b) vyhľadávať talentovaných žiakov a podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu,
c) viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich zmysel pre fantáziu
a estetické cítenie,
d) vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich
schopností a zručností formou súťaženia a tvorivej spolupráce,
e) vytvárať priestor pre výmenu a odovzdávanie odborných skúseností medzi
pedagógmi odborných predmetov.
Čl. 3
Riadenie súťaže.
1. Súťaž TUK po organizačnej stránke riadi komisia zložená zo zástupcov Súkromnej
strednej umeleckej školy, Kyslá 214, 966 61 Hodruša-Hámre a zástupcov
zriaďovateľa školy Inštitútu vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálkova 2968/22, 010
01 Žilina. Počet členov je minimálne 5, menuje ich riaditeľ školy a jedného člena
menuje zriaďovateľ školy.
2. Súťaž TUK po stránke odbornej riadi odborná komisia zložená z pedagógov
odborných predmetov školy a jeden zástupca zriaďovateľa školy. Táto komisia
v zložení 4 + 1 garantuje odbornú stránku súťaže.

3. Finálovú časť celoslovenskej súťaže hodnotí odborná porota, ktorej členovia sú
odborníci v danej oblasti: akademickí maliari, dizajnéri a odborní pedagógovia
vyučujúci na umeleckých školách. Odborná porota má 5 členov.
Čl. 4
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií.
1. Štruktúru súťaže tvoria tieto kategórie:
a) žiaci 8. ročníka, 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. - 4. ročníka ZUŠ - výtvarný návrh
úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
(napr. šperku, keramického výrobku, dekoračného obrazu, grafiky a pod.,)
b) žiaci 8. ročníka, 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. - 4. ročníka ZUŠ - hotový výrobok,
úžitkový, resp. dekoratívny predmet (napr. šperk, keramický výrobok a pod.)
c) žiaci 8. ročníka, 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. - 4. ročníka ZUŠ – fotografia
(umelecká fotografia, čiernobiela a farebná fotografia a pod. rozmer A4)
2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky základné školy a základné umelecké školy zo
Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky súťaže.
3. Školské kolá organizujú základné školy a základné umelecké školy pre žiakov, ktorí
prejavia záujem o súťaž. Školské kolo riadi a organizuje školská komisia, ktorú touto
funkciou poverí riaditeľ školy. Vybrané práce postupujú do celoslovenského kola
súťaže.
4. Celoslovenská súťaž prebieha v dvoch kolách:
1. kolo - základná časť,
2. kolo - finálová časť.
Po prijatí a zaregistrovaní súťažných prác v 1. kole základnej časti súťaže, odborná
komisia vyberie z každej kategórie desať najlepších prác, celkovo 30. Týmto 30-tim
finalistom organizátor oznámi, že postúpili do finálovej časti, v ktorej odborná
komisia vyberie v jednotlivých kategóriách spolu 9 finalistov. V 2. kole finálovej časti
odborná komisia vyberie z každej kategórie prvé tri víťazné práce finalistov, ktoré
budú ocenené finančnou odmenou.
5. Zo všetkých prác nakoniec porota vyberie prácu, ktorá získa hlavnú cenu „Pohár
výtvarnej súťaže TUK“.
6. Technika prác je ľubovoľná, najmenší formát prác je A4. Hodnotiť sa budú práce
označené vyplnenou návratkou s potrebnými údajmi na rube výtvarnej práce.
7. Všetky súťažné práce zostávajú majetkom organizátora súťaže.

Čl. 5
Organizátor súťaže, adresa a kontaktné údaje.
1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
2. Hlavným organizátorom súťaže TUK je Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214,
966 61 Hodruša-Hámre, zastúpená RNDr. Petrom Michálikom, č.t.: 045/6844491,
e-mail: sekretariat@ssushh.sk
3. Spoluorganizátorom súťaže TUK je zriaďovateľ školy Inštitút vzdelávania
a starostlivosti, s.r.o., zastúpený Ing. Mariánom Tabačekom PhD., č.t.: 041/7001098,
e-mail: ivas@ivas.sk a Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01

Žilina, zastúpená Ing.
info@skolaumenia.sk

Václavom

Dostálkom,

č.t.:

041/7002405,

e-mail:

Čl. 6
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže.
1. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou zabezpečuje
organizátor súťaže Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214, 966 61 HodrušaHámre.
2. Organizátor sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže, ako aj ďalšími
platnými právnymi predpismi, súvisiacimi so zabezpečovaním a organizovaním
súťaže.
3. Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu
súťaže, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých
účastníkov súťaže.

Čl. 7
Hodnotenie súťažných prác žiakov porotou.
1. Práce žiakov, ktoré boli zaslané organizátorovi do 1. kola, vyhodnotí odborná komisia,
podľa nasledovných kritérií:
a) dodržanie témy,
b) pôvodnosť a orginalita,
c) primeraná technika,
d) výtvarná úroveň.
Organizátor včas oznámi finalistom postup do 2. kola, spolu s ďalšími organizačnými
pokynmi.
2. Organizátor pozve finalistov na slávnostné vyhodnotenie a určí termín odovzdávania
cien.
Čl. 8
Podmienky účasti žiakov v súťaži
1. Podmienkou účasti na celoslovenskej súťaži TUK je :
a) postup žiaka v celoškolskom kole súťaže,
b) prihlásenie sa žiaka ZŠ a ZUŠ na základe zaslania súťažnej práce v stanovenom
termíne organizátorovi.
Čl. 9
Bezpečnosť o ochrana zdravia účastníkov súťaže.
1. Za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov počas súťaže zodpovedajú
pedagógovia, resp. pedagogický dozor určený riaditeľom príslušnej školy.
2. Na finálovú časť súťaže žiaci cestujú v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej
osoby určenej riaditeľom vysielajúcej školy.

Čl. 10
Odborná príprava žiakov na súťaž.
1. Odborná príprava žiakov na súťaž „TUK“ vychádza zo schávaleného školského
vzdelávacieho programu ZŠ a ZUŠ, ako aj zo samotnej individuálnej prípravy žiakov.

Čl. 11
Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu.
1. Školské kolá súťaže sú zabezpečované z jednotlivých rozpočtov škôl.
2. Finančné prostriedky na celoslovenskú súťaž žiakov TUK poskytuje MŠ SR na
príslušný rozpočtový rok, prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (OÚ),
najviac však do výšky 50% ministerstvom školstva odsúhlasených rozpočtových
nákladov súťaže.
3. Celoslovenská komisia TUK predkladá každoročne ministerstvu návrh na čerpanie
rozpočtu, ktorý je schválený všetkými jej členmi.
4. Finančné prostriedky sú určené výhradne na úhradu nákladov spojených s prípravou
súťaže a ich organizáciou:
a) Cestovné náklady sa uhrádzajú v zmysle platného zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Účastníkom sa uhrádza
najekonomickejší spôsob dopravy.
b) Pri zabezpečovaní súťaže sa zohľadňujú špecifické požiadavky, ktoré sú potrebné
na realizáciu finálovej časti súťaže (náklady na kancelárske potreby, poštovné,
telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie, výroba multimediálnych DVD, tvorba
internetovej stránky a jej aktualizácia).
c) Odmeny za vykonanú prácu pre odbornú komisiu sa vyplácajú v zmysle zákona NR
SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
d) Ceny súťaže sú stanovené podľa odporúčanej výšky schválenej Smernice
(jednotlivci na prvých troch miestach 72 eur).
5. Organizátori súťaže môžu po dohode zvýšiť výšku odmeny pre víťazov jednotlivých
kategórií aj mimo rozpočtových finančných zdrojov napr. od sponzorov, OZ, resp.
zriaďovateľa.
6. Príslušný OÚ uzavrie na zabezpečenie súťaže zmluvný vzťah, v ktorom dohodne
podmienky zabezpečovania súťaže, vrátane maximálnej finančnej sumy na jej
organizovanie. Príslušný OÚ poskytne organizátorovi súťaže finančné prostriedky
formou preddavku, prípadne formou refundácie vopred vynaložených výdavkov na
súťaž.
7. Po ukončení súťaže predloží organizátor príslušnému OÚ vyúčtovanie finančného
preddavku, prípadne vráti finančné prostriedky na účet OÚ.
8. Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre, ktorá priamo zabezpečuje súťaž,
je povinná viesť účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov analyticky
oddelene od účtovnej evidencie ostatných činností organizácie.

Čl. 12
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku súťaže TUK.
1) Organizačný poriadok, registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pod číslom 2012-6277/17119:2-916 stráca platnosť dňa 31.8.2015.
2) Tento organizačný poriadok je aktualizovaný podľa Smernice Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení zo dňa 1. júna 2011, je
registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod
číslom 2015-5525/19226:3-100B a nadobúda účinnosť dňa 1.9.2015.

RNDr.Peter Michálik
riaditeľ školy
Súkromná stredná umelecká škola
Kyslá 214, Horuša-Hámre

