
O r g a n i z a č n ý   p o r i a d o k 

súťaže vo výtvarnej tvorbe žiakov materských škôl 

P R A M I E N O K 

 
     Organizačný poriadok vychádza so smernice Ministerstva školstva slovenskej republiky č. 

13/2009 – R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

 

Usporiadateľ: KVAPKA, nezisková organizácia, Západ 1056/24, Trstená 028 01 

 

Odborný garant: Mgr. Art.  Miroslav Knap 

                              Mária Bidelnicová 

                              Ľubomír Bidelnica 

                              Mgr. Ľubica Verzalová 

 

Čl. 1 

Poslanie súťaže 

 

1. Celoslovenská výtvarná súťaţ s ekologickou tématikou pre deti predškolského veku 

navštevujúce materskú školu i tie, ktoré sú doma. Súťaţ je doplnkovou aktivitou 

výchovno-vzdelávacieho procesu materských škôl. 

2. Prispieva k pestovaniu v deťoch od najútlejšieho veku lásku a cit voči svojej zemi. 

3. Umoţňuje vypovedať deťom predškolského veku ako ony vnímajú existujúci  

neporiadok okolo svojich príbytkov vo svojej obci, či meste. 

4. Vedie deti predškolského veku k tomu, aby sa pozerali viac okolo seba, aby prostredie,   

v ktorom ţijú, vnímali  ako jeho spolutvorcovia a ochrancovia.  

5. Pomáha od útleho veku detí poloţiť základy na dosiahnutie celoţivotného  návyku  

spätosti    so svojou  krajinou, hodnotiť a zodpovedne pristupovať ku kvalite 

 ţivotného prostredia    v nej . Formuje ekologické svedomie detí. 

 

 

Čl. 2 

Charakter súťaže 

 

1. Súťaţ  Pramienok vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky(ďalej len 

„MŠ SR“) kaţdý školský rok. 

2. Organizátorom celoštátneho kola poveruje KVAPKU, neziskovú organizáciu. 

3. Súťaţ Pramienok je výtvarná súťaţ pre deti predškolského veku.  

4. V rámci súťaţe prebieha výstava prác v Art Galérií Schürger. Výstava bude prebiehať    

jeden celý mesiac a z kaţdej kategórie bude vystavených 50 prác, ktoré postúpili do    

druhého kola.  

5. Z poverenia MŠ SR preberá usporiadateľ zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného  

a nerušeného priebehu súťaţe, ako aj vhodných súťaţných podmienok pre všetkých     

účastníkov súťaţe. 

 

 

Čl. 3 

Štruktúra a riadenie 



1. Vyhlasovateľom kaţdého ročníka výtvarnej súťaţe Pramienok je Ministerstvo školstva     

2. Slovenskej republiky. 

3. Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia spolu s členmi KVAPKA, 

nezisková organizácia, na čele ktorej stojí predseda. 

4. Predsedu a členov komisie vymenúva vyhlasovateľ súťaţe. 

5. Predseda odbornej komisie riadi činnosť odbornej komisie, zodpovedá za jej činnosť 

a za  priebeh súťaţe 

6. Odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaţe podrobnosti 

o organizovaní jednotlivých ročníkov súťaţe. Propozície súťaţe vydáva najneskôr 

v mesiaci november, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa súťaţ 

uskutoční. 

7. Predseda odbornej komisie vyhodnotí priebeh podujatia a predloţí písomnú správu 

MŠ SR  vţdy do jedného mesiaca od ukončenia súťaţe. 

8. Pramienok je výtvarná súťaţ s ekologickou tématikou. 

9. Súťaţe sa môţu zúčastniť deti predškolského veku, ktoré navštevujú materské školy, 

alebo  sú  v domácej starostlivosti. 

10. Súťaţiť môţu s jednou doposiaľ nikde nezverejnenou prácou zhotovenou ľubovoľnou 

technikou, rôzneho formátu. 

11. Kategórie: 

a) kategória do 3 rokov  

b) kategória  do 4 rokov  

c) kategória do 5 rokov  

d) kategória do 6 rokov 

12. Výkony súťaţiacich hodnotí odborná komisia na čele s predsedom.  

 

 

Čl. 4 

Organizačné zabezpečenie 

 

1. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaţe – KVAPKA, nezisková   

organizácia, Západ 1056/24, Trstená. 

2. Do organizačného zabezpečenia patrí: 

a) zabezpečenie a vypracovanie propozícií,  

b) spolupráca s garantmi súťaţe, 

c) propagácia a distribúcia informácií prostredníctvom plagátov vo vývesných 

tabuliach miestnych samospráv a v materských školách. 

 

 

Čl. 5 

Podmienky účasti 

 

Účastníkmi výtvarnej súťaţe Pramienok môţu byť deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

organizačným poriadkom a propozíciami súťaţe. 

 

 

Čl. 6 

Financovanie 

 

1. Výtvarná súťaţ Pramienok je financovaná zo zdrojov: 

a) finančný príspevok Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 



b) finančná dotácia od sponzorov súťaţe, 

c) ŢSK. 

2. Účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: odborné, personálne, 

administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátor, 

spoluorganizátori). 

 

 

Čl.7 

Hodnotenie 

 

1. Základným kritériom prác je ich výtvarné poňatie, originalita  a nápaditosť. 

2. Hodnotenie prác bude prispôsobené vekovým osobitostiam detí. 

3. Práce súťaţiacich posudzuje odborná porota, ktorá rozhodne o umiestnení autorov  

a udelení cien. 

4. Odborná porota má minimálne 6 členov a predsedu. Všetci členovia odbornej poroty 

majú príslušné odborné vzdelanie a prax,  sú to skúsení pedagógovia alebo umelci. 

5.  Hodnotenie prebieha v dvoch kolách. V prvom kole vyberie porota 50 prác z kaţdej 

kategórie. Tieto práce budú celý mesiac vystavené v Art Galérií Schürger v Tvrdošíne. 

Výsledok hodnotiacej práce poroty je zaloţený  na vzájomnom súhlasnom výbere 

najkvalitnejších  súťaţných prác podľa jednotlivých vekových kategórií. V druhom 

kole v kaţdej kategórií budú udelené diplomy a vecné ceny autorom ocenených   prác 

na 1., 2. a  3. mieste a mimoriadna osobitná cena poroty za výnimočné dielo. Ak 

súťaţné práce nedosiahnu poţadovanú úroveň, odborná porota má právo rozhodnúť      

niektorú z cien neudeliť. 

6. Výsledky súťaţe budú zverejnené v médiách. 

 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

Súťaţiaci je povinný dodrţiavať organizačný poriadok v plnom rozsahu. 

 

 

Čl. 9 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Pri organizovaní súťaţe usporiadateľ dôsledne dodrţiava bezpečnostné a hygienické  pravidla 

platné pri práci s deťmi.  

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenie 

   
Tento organizačný poriadok je zaregistrovaný pod číslom MŠ SR 4160/2010-918 a nadobúda 

účinnosť dňom 1. septembra 2010. 

 

 

 

 

Bratislava 15. 06. 2010 


