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Organizačný poriadok 
 

súťažnej prehliadky detskej tvorivosti BÁBKULIENKA 
 

Vyhlasovateľ:            Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Usporiadateľ:            Neinvestičný fond „Deti, naša budúcnosť“ (ďalej len „NF“) Bánovce 

   nad Bebravou  

Spoluusporiadateľ: Materská škola, Ul. Hollého, Mesto - Bánovce nad Bebravou 

   ZUŠ Dezidera Kardoša – Bánovce nad Bebravou 

 

Článok I. 

Poslanie súťaže 

 

1. Umožniť verejne vystúpenia a prezentáciu tvorivosti detí predškolského veku 

a pedagógov materských škôl. 

2. Podporovať  osobnostný vývin detí prostredníctvom inovatívnych a progresívnych 

metód a foriem. 

3. Prostredníctvom tvorivej dramatiky podporovať a rozvíjať talenty a nadanie detí, 

tvorivo rozvíjať ich kompetencie, podporovať záujem o sebavzdelávanie.  

4. Výmena skúseností pedagógov, spätné využívanie poznatkov z prehliadky 

i hodnotiaceho seminára vo výchovno-vzdelávacom procese. 

5. Vytvárať pre deti konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich 

spôsobilostí a poznatkov v oblasti tvorivej dramatiky formou súťaženia a tvorivej 

spolupráce. 

 

Článok II. 

Charakteristika a štruktúra súťaže 
 

 

1. Súťaž  organizuje každoročne NF pri MŠ Ul. Hollého, v konkrétnej materskej škole sa 

uskutočňuje školské kolo. 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť pedagógovia a deti predškolského veku v rámci celého 

Slovenska. 

3. Súťažiť možno v nasledovných žánroch: 

a) detská dramatizácia literárneho textu, 

b) dramatická tvorba detí predškolského veku, 

c) pohyb a pantomíma, 

d) detský recitačný kolektív, 

e) predmetové resp. bábkové divadlo, 

f) bábková hra jedného herca. 

 

4. Podmienkou účasti v celoslovenskej súťažnej prehliadke je úspešné umiestnenie 

detského dramatického súboru v regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorby 

(ďalej len „DDT“), pokiaľ príslušný región prehliadku organizuje. V prípade, že 
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región neorganizuje súťažnú prehliadku DDT, môžu sa súbory prihlásiť aj 

individuálne do celoslovenského kola súťažnej prehliadky.  

5. Naša súťaž nemá postupový charakter podľa Čl. 4 bod 3 smernice č. 13/2009-R. 

6. V prípade záujmu sa súťaže môžu zúčastniť i deti školského veku/záujmové krúžky 

v ŠKD/ZUŠ – ako hostia - nesúťažne. 

 

Článok III. 

Riadenie súťaže 

 

1. Súťaž odborne a organizačne riadi organizačný výbor zložený z dobrovoľných 

zamestnancov NF: „Deti, naša budúcnosť“. 

2. Predseda odbornej komisie je riaditeľka MŠ Ul. Hollého, ktorá je súčasne aj 

predsedníčkou správnej rady NF. 

3. Zodpovedá za: 

a) odborné a organizačné riadenie súťaže a vytvorenie optimálnych podmienok na 

účasť v súťaži pre všetkých účastníkov súťaže, 

b) v spolupráci s odborným garantom vymenováva členov odbornej poroty v počte 3 

(predseda + 2 členovia), 

c) do troch mesiacov po ukončení súťaže predkladá na MŠ SR písomnú správu o 

priebehu a výsledkoch súťaže. 

4. Odborným garantom súťaže je PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – odborná asistentka 

Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

 

Článok IV. 

Organizácia súťaže 

 

1. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou vykonáva NF: 

„Deti, naša budúcnosť.“ Rozosielanie oznamov o organizovaní súťaže, štatútu 

a záväznej prihlášky zabezpečuje štatutárny zástupca NF prostredníctvom krajských 

školských úradov v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku. Návratku zasielajú 

účastníci mesiac pred termínom  súťaže. 

2. Na základe pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR a mesta 

Bánovce nad Bebravou organizačný výbor vypracuje rozpočet súťaže. Následne 

štatutárny zástupca NF, v spolupráci s odborným garantom vymenúva členov odbornej 

poroty. Pozvánku a harmonogram súťaže obdržia účastníci týždeň pred termínom 

začiatku prehliadky.  

3. Školské kolá organizujú školy a školské zariadenia na základe dobrovoľnosti. 

4. Prehliadka sa organizuje v priestoroch ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad 

Bebravou s využitím koncertnej/divadelnej sály a priestorov jednotlivých učební, 

ktoré sú využívané ako šatne pre jednotlivých účastníkov. Stravovanie – obed 

zabezpečuje organizátor v spolupráci so Základnou školou Komenského v Bánovciach  

nad Bebravou, okrem obedov je účastníkom zabezpečené občerstvenie – desiata, 

olovrant.  
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Článok V. 

Hodnotenie súťaže 

 

1. Úroveň vystúpení účastníkov súťaže hodnotí odborná porota. 

2. V záverečnom rozborovom seminári porota hodnotí úroveň jednotlivých ukážok. 

V diskusii poskytuje odborné poradenstvo pre ďalšie efektívne využívanie tvorivej 

dramatiky v edukačnom procese, vedúce  k imaginácií, hre a reflexii ľudského 

prežívania a skúseností. 

3. Porota víťazovi súťaže udeľuje titul LAUREÁT. 

4. Okrem víťaza súťaže taktiež udeľuje CENY POROTY – vždy za konkrétny prínos 

ocenených vystúpení. 

5. Udeľovanie ďalších cien je limitované aktuálnou finančnou situáciou organizátorov. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

1. Súťaž je určená pre deti a pedagógov v Slovenskej republike. 

2. Deti súťažia podľa vopred stanovených kritérií /vid. Čl. II, bod 3/. 

3. Súťažiacim budú povinne poskytnuté organizačné pokyny súťaže /štatút súťaže/, 

organizátor ich zverejní včas v propozíciách súťaže. 

4. Súťažiaci majú právo: 

a) byť prítomní na priebehu celej súťaže, 

b) na informácie, týkajúce sa súťaže. 

 

Článok VII. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov 
 

1. Počas organizovania súťaží musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej 

len „bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaží a sprievodných podujatí. 

2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaží zodpovedajú organizátori a pedagógovia 

poverení riaditeľmi príslušných škôl. 

3. Na súťaže cestujú deti spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej osoby, 

ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia - určenej riaditeľom školy. Deti, 

ktoré nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti vo vyšších  kolách súťaží písomný 

súhlas rodiča. 

 

Článok VIII. 

Financovanie súťaže 

 

1. Súťažná prehliadka detskej tvorivosti je financovaná z finančných prostriedkov 

Ministerstva školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trenčíne. 

2. Financovanie prehliadky sa uskutočňuje aj za finančnej podpory iných subjektov: 

a) z finančných prostriedkov NF, 

b) z finančných prostriedkov  Mesto- Bánovce nad Bebravou, 

c) zo sponzorských príspevkov. 

3. Prehľad využitia finančných prostriedkov : 
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a) papierenský a propagačný materiál, poštovné náklady, 

b) stravovanie (obedy) a občerstvenie účastníkov, 

c) fotodokumentácia, DVD záznamy, 

d) ceny účastníkom (knihy, hračky, diplomy), 

e) honoráre odbornej porote, 

f) ubytovanie účastníkov, 

g) materiálno-technické zabezpečenie – (telekomunikačné poplatky, kopírovanie, 

tlač). 

4. Nevyčerpané finančné prostriedky je organizátor povinný vrátiť na účet krajského 

školského úradu. 

 

Článok VII. 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

1. Organizačný poriadok súťažnej prehliadky detskej tvorivosti Bábkulienka je vydaný 

v súlade so Smernicou MŠ SR č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

2. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť zaregistrovaním na Ministerstve školstva 

Slovenskej republiky. 

3. Vydaním aktualizovaného Organizačného poriadku súťažnej prehliadky detskej 

tvorivosti Bábkulienka sa ruší Organizačný poriadok súťažnej prehliadky detskej 

tvorivosti Bábkulienka zaregistrovaný na Ministerstve školstva SR pod číslom CD-

2004-5845/11635-1:091. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenie 
 

Tento organizačný poriadok je zaregistrovaný pod číslom 2010-8659/22051:18-918 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

 

 

Bratislava 15. 06. 2010 


