
ORGANIZAČNÝ PORIADOK  

celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku  

DÚHOVÝ KOLOTOČ 

 

 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  

Organizátor:   Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 

 

 

Článok 1. 

Charakter súťaže 

 

1. Súťaž celoštátnej detskej výtvarnej tvorivosti vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky. Organizovaním tejto prehliadky poveruje Metodicko-pedagogické centrum 

Tomášikova 4 v Bratislave. 

2. Súťaž sa organizuje každoročne, je jednokolová. 

3. Súťaž je určená pre deti predškolského veku navštevujúce materské školy v rámci celého 

územia Slovenskej republiky. 

4. Vytvorené sú dve kategórie súťažiacich – kategória detí, ktorá sa delí na deti zdravé a deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a kategória materských škôl. 

 

 

Článok 2. 

Poslanie súťaže výtvarnej tvorivosti detí 

 

Poslaním súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí je: 

a) podporiť deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní predstáv, 

b) poukázať na emocionálnu silu výtvarného vyjadrenia detskej obrazotvornosti, 

c) poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje 

svoje túžby, záujmy, alebo reálny svet v ktorom žije, 

d) podporiť tvorivý a motivačný charakter detských expresívno-umeleckých prác, ktorý by 

prezentoval vzťah detí ku hre a hrám a tým vyjadril podstatu a odkaz detských túžob 

svetu dospelých, 

e) vytvoriť priestor pre prezentáciu detskej tvorby s ocenením tvorivých výtvarných aktivít 

detí predškolského veku, 

f) mediálne podporovať myšlienky významu umelecko-expresívnej tvorby pre kvalitný 

osobnostný vývin detí v predškolskom veku. 

 
 

Článok 3. 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Súťaž zabezpečuje organizátor v spolupráci s odbornou komisiou. 

2. Súťaž odborne riadi odborná komisia, ktorej predsedu a členov vymenúva minister 

školstva Slovenskej republiky na základe návrhu predsedu celoštátnej komisie súťaže. 

3. Odborná komisia sa riadi prijatými uzneseniami komisie.  

4. Predseda odbornej komisie: 

a) zodpovedá za odborné a organizačné riadenie súťaže a za zabezpečenie jej kvalitného 

priebehu, 



b) zodpovedá za zverejnenie propozícií súťaže a podrobností o organizovaní 

v dostatočnom časovom predstihu, za vydanie prospektu a harmonogramu prehliadky, 

c) predkladá do jedného mesiaca po ukončení súťaže MŠ SR písomnú správu o jej 

priebehu a výsledkoch. 

 

Článok 4. 

Hodnotenie súťaže 

 

1. Výtvarné práce detí vyhodnocuje odborná porota. 

2. Víťazi súťaže budú ocenení v dvoch kategóriách: 

a. Kategória deti: 

1. Deti zdravé: 3 víťazné výtvarné práce detí budú určené a ocenené bez poradia. 

2. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 3 víťazné výtvarné 

práce detí budú určené a ocenené bez poradia. 

 

b. Kategória materské školy: 3 materské školy budú vybrané a ocenené za 

kreativitu pedagogického pôsobenia v rámci podpory detského výtvarného 

prejavu zo všetkých detských výtvarných prácach, ktoré budú na súťaž 

zaslané.  

3. Rozhodnutie odbornej poroty je konečné. 

4. Odborná porota má právo vybrať výtvarné práce, ktoré budú vystavené na vernisáži.  

5. Každá materská škola zapojená do súťaže dostane Pamätný list. 

6. Výtvarné práce zaradené do súťaže sa nevracajú. 

 

 

Článok 5. 

Práva a povinnosti zúčastnených 

 

1. Súťaž je určená len pre deti predškolského veku. 

2. Na každej výtvarnej práci je nutné zapísať na zadnú stranu: meno a priezvisko dieťaťa, 

rok narodenia, adresu MŠ, kategóriu do ktorej má byť dieťa zaradené pri hodnotení 

(dieťa zdravé alebo dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). 

3. Vybrané práce budú vystavené v rámci vernisáže. 

4. Časový harmonogram a podmienky súťaže zašle organizátor prehliadky krajským 

školským úradom, ktoré budú informovať materské školy vo svojej územnej 

pôsobnosti. 

5. Účastníci súťaže sú povinní dodržať stanovené propozície. Majú právo: 

a) vyžiadať si od organizátora informácie týkajúce sa súťaže, 

b) zúčastniť sa na výstave víťazných prác. 

 

 

Článok 6. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaží 

 

1. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zúčastnených na súťažnej prehliadke 

zodpovedajú ich pedagógovia, ktorých vysielajúca organizácia poverí pedagogickým 

dozorom. 

2. Pri organizovaní súťažnej prehliadky organizátor dôsledne dodržiava bezpečnostné 

a hygienické požiadavky platné pri práci s deťmi. 



Článok 7. 

Financovanie súťaže 

 

Výtvarná súťaž Dúhový kolotoč sa financuje: 

1. Z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Finančné prostriedky na súťaž 

zabezpečí ministerstvo na základe predloženého a schváleného rozpočtu. 

2. Z rozpočtu Metodicko-pedagogického centra.  

3. Zo sponzorských príspevkov.  

4. Z mimorozpočtových zdrojov. 

 

 

Článok 8. 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

1. Organizačný poriadok celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí 

Dúhový kolotoč 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 celoslovenskej súťažnej 

prehliadky výtvarnej tvorivosti detí Dúhový kolotoč sa ruší Organizačný poriadok 

celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí Dúhový kolotoč 

zaregistrovaný na Ministerstve školstva SR pod číslom CD-2006-1848/3676-1:091. 

 

 

Článok 9. 

Záverečné ustanovenie 

 

 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-8659/21756:14-918 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 15. 06. 2010 


