
Organizačný poriadok 
súťaţe 

„Celoslovenská prehliadka ţiackych prác 

z prírodovedných, spoločenskovedných predmetov a praktickej odbornej 

činnosti 

v maďarskom jazyku – SÚŤAŢ MLADÝCH TALENTOV“ 
 

 

 
Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaţe mladých talentov  v zmysle 

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

organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl (ďalej len Smernica o 

organizovaní súťaţí). 

 

A/ Charakteristika a poslanie súťaţe 

 
Zrod učiacej sa spoločnosti znamená podporovať záujem o získavanie nových vedomostí na 

kaţdej škole, ale aj v mimoinštitucionálnom vzdelávaní. Preto je potrebné  všade poskytnúť 

mnoţstvo podnetov na učenie. 

 

Vo zvyšovaní úrovne vzdelávania zohráva veľkú úlohu  podpora nadaných ţiakov.  

Školské súťaţe a prehliadky ţiackych prác vytvárajú priaznivé prostredie 

- k stimulácii aktívneho prístupu ţiakov k učebnej činnosti,  

- k stimulácii samostatnosti, 

-    na uplatňovanie heuristických prístupov,  

- k produkcii nových, originálnych, predtým nepouţívaných postupov, 

      -    k podpore tvorivej atmosféry a spolupráce ţiakov v skupinách, ţiakov a pedagógov,  

- k uplatneniu nových komunikačných technológií. 

 

 

Poslanie a cieľ prehliadky ţiackych prác zo škôl  s vyučovacím jazykom národností je: 
 

1. Podporovať vyhľadávanie talentovaných ţiakov a podporovať ich ďalší odborný rast. 

2. Viesť ţiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu zaujímavých 

otázok a úloh z oblasti prírodných a humanitných vied, odbornej prípravy 

a hraničných vied. 

3. Viesť ţiakov ku kvalitnému a efektívnemu sprostredkúvaniu vlastných myšlienok 

        s opieraním sa o nové a moderné komunikačné technológie. 

4. Všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy ţiakov a kooperáciu. 

 

 

Charakter súťaţe 

 

 
1. Súťaţ  -  celoslovenská prehliadka ţiackych prác s prírodovednou, spoločenskovednou 

a odbornou tematikou -  je dobrovoľná činnosť ţiakov zo škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským a z tried s týmto vyučovacím jazykom. 



2. Na prehliadke ţiackych prác súťaţiaci ţiaci prezentujú svoje práce, ktoré napísali 

a vytvorili samostatne alebo v skupine /maximálne dvojčlennej/ s prírodovednou a 

spoločenskovednou tematikou, alebo z oblasti, ktorá voľne súvisí s odbornou 

prípravou strednej školy. Témy nie sú vopred určené. 

 

B/ Vyhlásenie a riadenie súťaţe 

Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva SR 
 

Organizátorom súťaţe je: 

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku  

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Poštové spojenie: PO BOX 49,  945 01 KOMÁRNO 1 

Elektronické spojenie: szmpsz@szmpsz.sk 

 

C/ Štruktúra, riadenie súťaţe, počet kôl a kategórií 

 
Súťaţ pozostáva z domáceho kola a z celoslovenskej prehliadky  

v kategóriách podľa zvolenej tematiky práce 
pre ţiakov základných škôl z 8. a 9. ročníka, 

pre ţiakov tercie a kvarty osemročných gymnázií, 

pre ţiakov stredných škôl 

a pre ţiakov posledných štyroch ročníkov osemročných gymnázií. 

V jednotlivých kategóriách podľa tematiky  a charakteru prezentovanej práce vystúpenie 

ţiakov hodnotí odborná porota pozostávajúca minimálne z troch členov – členovia poroty sú 

uznávaní odborníci  danej vednej disciplíny, predseda poroty je vysokoškolský učiteľ.  

 

D/ Odborné a organizačné zabezpečenie súťaţe 

 

Domáce kolo: Súťaţ vyhlasuje organizátor súťaţe v dennej tlači Új Szó, v časopise ZMPS 

- PEDAGÓGUSFÓRUM, a v časopise KATEDRA. Ţiak sa zaregistruje spôsobom, ktorý je 

zverejnený na www stránke organizátora.  Po zaslaní prihlášky, registračného listu a stručnej 

osnovy zaujímavej odbornej práce so zvolenou tematikou ţiaci  pracujú na zvolených témach 

doma resp. na škole, pri odbornom usmernení predovšetkým zo strany učiteľa. 

Celoslovenská prehliadka: Organizátor na základe prihlášok a zvolených tém určí min. 

trojčlenné odborné komisie a vymenuje členov a predsedov týchto komisií. Odborné 

komisie sú odborným garantom súťaţe, ktoré sú zodpovedné za priebeh, kvalitu a odbornosť 

hodnotenia ţiackych odborných prác, prezentovaných vo forme 10 minútovej prednášky 

v jazyku maďarskom – vyučovacom jazyku školy súťaţiacich.  Po prezentácii nasleduje 5 

minútová diskusia, počas ktorej odborná komisia a poslucháči - s cieľom skvalitniť vytvorený 

obraz o schopnostiach a talentu súťaţiacich – formuluje doplňujúce otázky. 

 

Za technickú prípravu a organizačné zabezpečenie celoslovenskej prehliadky prijali 

zodpovednosť nasledujúce školy: 

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským 

Dunajská Streda, ul. Gyulu Szabóa č. 1 

Építészeti Szakközépiskola - Dunaszerdahely 

Szabó Gyula u. 1. 

a 

mailto:szmpsz@szmpsz.sk


Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským  

Dunajská Streda, ul. Hviezdoslavova 

Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola Dunaszerdahely 

 

 

E/ Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaţe 
 

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri súťaţiach musí byť zabezpečená v súlade so zákonom  

č. 124/2006 Z.z.  

 

 

F/Podmienky účasti ţiakov v súťaţi 

 
Ţiaci, ktorí sa na výzvu organizátora prihlásia do súťaţe zaslaním registračného listu, 

presného názvu svojej práce s označením tematickej oblasti a stručného opisu obsahu 

svojej práce, budú zaradení a pozvaní na prehliadku k príslušnej odbornej porote podľa 

spracovanej témy. V prípravnej fáze /domáce kolo/ môţu vyuţiť dostupnú odbornú 

literatúru, odborné rady učiteľa, spoluţiakov, rodičov a dostupné médiá. 

 

G/Priebeh a vyhodnotenie súťaţe 
 

Súťaţiaci na začiatku  prehliadky odovzdajú organizátorom svoju prácu /tri exempláre 

vytlačenej verzie a prezentáciu na digitálnom nosiči, resp. výsledok praktickej odbornej 

činnosti/.  Následne  pred odbornou porotou a pred ţiakmi a učiteľmi, ktorí sú zaradení na  

prehliadku k tej istej komisii - a pred ďalšími poslucháčmi, ktorí prejavili záujem -  

prezentujú svoje práce v 10 minútovej prednáške vo vyučovacom jazyku svojej školy, 

a majú moţnosť pouţívať pritom rôzne pomôcky, audiovizuálnu techniku, PC 

s dataprojektorom atď. Časový harmonogram prezentácií a následnosť súťaţiacich určuje 

odborná komisia, ktorej činnosť koordinuje predseda komisie. 

 

Práce po odbornej stránke a po stránke kvality prednesu  posudzuje a hodnotí odborná 

komisia pozostávajúca z vedcov, pedagógov a odborníkov prírodovedných, humanitných 

a odborných predmetov, ktorí pôsobia na univerzitách a na stredných školách, z autorov 

učebníc, spisovateľov a redaktorov časopisov, rozhlasových relácií a TV a odborníkov 

z trhu práce. 

 

Hodnotenie ţiackych prác zo strany členov odbornej komisie má byť predovšetkým 

povzbudzujúce, a podieľa sa na tom, aby sa ďalšia odborná príprava povaţovala za 

investíciu zo strany spoločnosti, štátu, organizátora a spoluorganizátorov súťaţe 

a podnikov. Hodnotenie má tieţ pomôcť pri propagácii a šírení najlepších skúseností 

praxe a novátorských praktík stredoškolského vyučovania a odbornej prípravy. 

 

     Sprievodným programom vyhodnotenia je výstava vydavateľstiev učebníc, vydavateľstiev    

      náučnej a odbornej literatúry a iných mediálnych partnerov. Súťaţiaci a ich učitelia        

      obdrţia kniţné dary v miere a mnoţstve podľa hodnotenia a doporučenia odbornej poroty. 

 

 

 



                                                 H/Medzinárodná súťaţ 

 

Hodnotenie odbornej  komisie môţe posilniť iniciatívu súťaţiacich postúpiť 

s prezentáciou práce z celoslovenského kola ďalej do najvyššieho nadregionálneho kola 

v rámci celej Karpatskej kotliny. Podmienky účasti ţiakov vo vyššej súťaţi, spôsob 

registrácie, tematické okruhy a spôsob prezentácie / 10 minútová prednáška/ sú podobné, 

ako v SÚŤAŢI MLADÝCH TALENTOV. Postup  ţiakov do najvyššieho kola  

 koordinuje KDOSZ so sídlom v Budapešti - Kutató Diákok Országos Szövetsége 

(Národný zväz ţiakov výskumníkov), avšak doporučenie odbornej komisie zo Slovenska 

alebo účasť na celoslovenskej prehliadke nie je podmienkou zaradenia práce do 

nadregionálneho kola. 

 

I/Odborná príprava súťaţiacich na súťaţ 
 

Hlavnou oporou súťaţiacich v prípravnej fáze je učiteľ prírodovedných, humanitných a 

odborných predmetov na škole, ktorý spolupracuje so ţiakom / so skupinou ţiakov/ pri 

výbere témy práce, odbornými radami a vedomosťami pomôţe aj pri výbere odbornej 

literatúry a zabezpečí aj potrebný software. Ţiaci majú moţnosť ďalej spolupracovať 

s rodičmi, so spoluţiakmi, s podnikmi, s vysokoškolskými učiteľmi, a s inými inštitúciami 

pre vedu a výskum. 

 

J/Finančné zabezpečenie súťaţe   
     

 

 

 

K/ Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 
 

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

SR pod číslom 2010-18403/41769:1-915 a nadobúda účinnosť dňa 13. decembra 2010. 

 


