
  
 

O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K  

 

SÚŤAŽE MLADÝCH MATEMATIKOV 

 

Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaže Súťaž mladých matematikov  

v zmysle smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o 

organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

 

Matematika sa významne podieľa na rozvíjaní žiackych kompetencií v oblasti prírodovedného 

vzdelávania. Spolu s ostatnými prírodovednými predmetmi posilňujú aj metodológiu poznania 

s využitím získavania poznatkov induktívnou a deduktívnou, analytickou a syntetickou cestou, 

zovšeobecnením a konkretizáciou. Prehĺbenie záujmu o matematiku podporuje aj súťaž 

medzinárodného charakteru SÚŤAŽ MLADÝCH MATEMATIKOV (ďalej len súťaž). 

Charakteristika súťaže:  

1. Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako 

dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok pre talentovaných žiakov stredných odborných škôl a 

gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským. Táto súťaž nenahradzuje matematickú olympiádu. 

2. Súťaž sa realizuje každý školský rok. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu.  

3. Súťaž je určená žiakom škôl s vyučovacím jazykom maďarským, resp. tried s vyučovacím 

jazykom maďarským v Slovenskej republike (gymnáziá, stredné odborné školy) a pre žiakov 

družobných škôl členských štátov EU. Člení sa na kategórie (I., II., III. a IV.). Účasť v súťaži je 

dobrovoľná a individuálna, zúčastnia sa jej vybraní, talentovaní žiaci pozvaných škôl. 

4. Súčasťou súťaže je systematická príprava na všetkých úrovniach formou prednášok, 

seminárov, sústredení, tréningov, riadenej odbornej činnosti pod vedením skúsených pedagógov 

a ďalších odborníkov. 

5. Obsahová náplň súťaže vyplýva z jej cieľov ako aj z cieľov obsiahnutých v platných 

pedagogických dokumentoch. 

6.  Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov škôl na súťažiach sa hodnotí ako činnosť, 

ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na týchto školách. Prípravu žiakov na súťaž 

a aktívnu účasť na organizovaní súťaže je potrebné morálne a finančne oceniť. 

Poslanie súťaže:  

1. Prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporiť rozvoj talentu žiakov 

a napomáhať pri prezentácii ich schopností. 

2. Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti žiakov, vyvolať systematický 

záujem žiakov o matematiku, vytvárať trvalý kladný vzťah k učebnému predmetu matematika. 

3. Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie. 

4. Umožňovať pedagógom spätne využívať získané poznatky na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

Ciele súťaže:  

1. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, najmä učiť sa učiť sa, čítanie matematického textu 

s porozumením, použitie učebníc, zbierok, lexikónov, robenie poznámok s vyzdvihnutím podstaty.  

2. Vhodnou motiváciou vytvoriť a pestovať pozitívne postoje žiakov k matematike. Prehĺbiť 

záujem žiakov o matematiku, hlavne o jeho aktívne používanie, čo je jednou z podmienok 

úspešného uplatnenia sa v ďalšom štúdiu. 
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3. Posilniť u žiakov osobné, sociálne a občianske kompetencie prostredníctvom typickej 

pracovnej atmosféry počas prípravnej činnosti, kde s a v rámci diskusií navzájom dopĺňajú, 

korigujú. Všetko sa deje na báze osobnej pomoci. 

4. Napomáhať správnemu používaniu matematickej terminológie, frazeológie a symboliky.  

Riadenie súťaže:  

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

2. Po odbornej stránke súťaž riadia komisie v súlade s organizačným poriadkom súťaže 

nasledovne: celoslovenské kolo riadi celoštátna komisia. 

3. Členmi komisie sú zástupcovia z vybraných učiteľov matematiky pozvaných škôl. Členstvo 

v komisii je čestné a nezastupiteľné. 

4. Celoštátna komisia je 5 členná. Za každú kategóriu je zodpovedný jeden pedagóg, ktorého 

určí predseda komisie. 

5. Predsedu komisie deleguje organizátor. 

 

Súťažné kategórie:  

I. kategória – žiaci I. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií s VJM a V. ročníka 

osemročných gymnázií 

II. kategória – žiaci II. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií s VJM a VI. ročníka 

osemročných gymnázií 

III. kategória – žiaci III. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií s VJM a VII. ročníka 

osemročných gymnázií 

IV. kategória – žiaci IV. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií s VJM a VIII. ročníka 

osemročných gymnázií 

 

Súťažné kolá : 

Všetky kategórie súťaže majú len celoslovenské kolo. 

Účastníkov krajského a celoslovenského kola pozýva vždy usporiadajúca organizácia 

najneskôr 7 pracovných dní pred konaním súťaže. 

Organizácia súťaže : 

 Celoslovenské kolo súťaže 

a) Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční do 1. marca príslušného roka vo všetkých 

kategóriách (I., II., III., IV.). 

b) Usporiadateľom celoslovenského kola je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

c) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, resp. ním poverená organizácia zabezpečuje 

súťaž po organizačnej, personálnej a technickej stránke. Organizátor preberá zodpovednosť za 

zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné stravovacie, ubytovacie 

a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.  

d) Celoštátna komisia Súťaže mladých matematikov  zostaví hodnotiacu správu o priebehu 

celého ročníka súťaže. 
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1.  Bezpečnosť a  ochrana zdravia účastníkov súťaže  

2. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých 

účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

3. Za dodržanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor a pedagógovia poverení 

riaditeľom školy. 

4. Na súťaž cestujú žiaci spravidla v sprievode pedagóga alebo inej osoby staršej ako 18 rokov, 

určenej riaditeľom školy. Žiaci mladší ako 18 rokov potrebujú k účasti vo vyšších kolách súťaže 

písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. 

5. Krajský školský úrad a organizátor príslušného kola súťaže, v spolupráci s riaditeľmi škôl, 

sa môžu dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza žiakov do miesta 

konania vyššieho kola súťaže a späť a zodpovedá za ich bezpečnosť. 

6. Organizátori príslušných kôl súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže a sprievodných 

podujatí dodržanie platných bezpečnostných predpisov. 

Hospodárske zabezpečenie  súťaže: 

1. Finančné prostriedky na súťaž krajským školským úradom poskytuje Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok. 

2. Výdavky spojené so súťažou hradí usporiadateľ príslušného kola v súlade s platnou 

legislatívou. 

3. Krajský školský úrad uzavrie s organizátorom príslušného kola súťaže zmluvný vzťah na 

zabezpečenie súťaže, vrátane maximálnej finančnej sumy. Organizátorovi poskytne finančné 

prostriedky formou preddavku, prípadne formou refundácie vopred vynaložených finančných 

prostriedkov.  

4. Z finančných prostriedkov určených na súťaž je možné uhradiť len výdavky súvisiace 

s prípravou a organizovaním súťaže. 

5. Finančné prostriedky sa využívajú pri materiálno-technickom zabezpečovaní súťaže čo 

najefektívnejšie. 

6. Na súťaž sa prednostne využívajú služby účelových zariadení rezortu školstva (priestory 

škôl a školských zariadení, ubytovacie zariadenia, školské internáty, zariadenia školského 

stravovania). Osobitne sa môže zohľadňovať ubytovanie hostí.  

7. Odmeny za vykonané práce sa hradia podľa osobitného predpisu. 

8. Úspešní účastníci príslušných kôl súťaže sú ocenení v zmysle platnej smernice, pričom 

organizátor môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové zdroje, čím môže 

ceny pre víťazov súťaže zvýšiť.  

9. Po ukončení príslušného kola súťaže predloží organizátor krajskému školskému úradu 

vyúčtovanie preddavku a vráti nevyčerpané finančné prostriedky na účet krajského školského 

úradu. 

10. Vyúčtovanie náležitostí jednotlivcov spojené s účasťou na celoslovenskom kole súťaže je 

potrebné predložiť bezpodmienečne do 30 dní po súťaži, následne organizátor zrealizuje jej 

hospodársku uzávierku.  

11. Organizácia, ktorá priamo zabezpečuje súťaž, je povinná viesť účtovnú evidenciu použitých 

finančných prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných činností organizácie. 

 
 
 
Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pod číslom 2010-18394/41758:1-915 a nadobúda účinnosť dňa 16. decembra 2010. 

 


