
Organizačný poriadok celoštátnej súťaže  v prednese ľúbostnej poézie 

 

 

KOYŠOVE LADCE 
 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže a jej poslanie 

 

1. Celoštátna súťaž Koyšove Ladce (ďalej len „súťaž KL“) je súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, nadväzuje na výučbu v školách, 

je založená na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti a rozvíja nadanie a talent žiakov. 

Príprava na súťaž KL sa realizuje najmä v mimo vyučovacom čase. 

2. Vyhlasovateľ súťaže KL je Klub priateľov poézie Pavla Koyša. Spoluvyhlasovateľ je 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). 

3. Súťaž KL má výberový charakter. Účastníkov vyberajú základné školy, základné umelecké 

školy a stredné školy a regionálne osvetové  strediská. 

4. Poslaním súťaže KL je recitátorom umožniť, aby sa zoznámili so slovenskou ľúbostnou 

poéziou a prezentovali jej tvorbu.   

5. Súčasťou súťaže KL je seminár s rozborom jednotlivých vystúpení žiakov členmi porôt, a 

tiež beseda s významnými recitátormi.  

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl a charakteristika kategórií 

 

1. Účastníci súťaže KL môžu byť len žiaci - recitátori vyslaní základnými školami, 

základnými umeleckými školami, strednými školami a osvetovými strediskami. 

2. Súťaž KL je výberová jednokolová: 

a) školské kolo organizujú základné školy, základné umelecké školy a stredné   

školy, 

b) regionálne kolo organizujú osvetové strediská, 

c) celoštátne kolo zabezpečuje Považské osvetové stredisko, Považská  Bystrica.         

3. Súťaž KL má dve  kategórie:    

a) I. kategória: 

žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, žiaci základných umeleckých škôl 

a žiaci 3. – 4. ročníkov osemročných gymnázií, 

b) II. kategória:  

žiaci stredných škôl - žiaci 4-ročných resp. 5-ročných gymnázií, žiaci 5. – 8. 

ročníkov osemročných gymnázií, žiaci stredných odborných škôl 

a konzervatórií. 



Článok 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosti odborných komisií 

 

1. Súťaž KL odborne riadi celoštátna odborná komisia (ďalej len „komisia“), ktorej predsedu 

a členov vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ 

SR. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. 

2. Predseda komisie menuje pre každú kategóriu predsedu a dvoch členov celoštátnej 

odbornej poroty. Do výberu žiakov v školských kolách súťaže KL sú zapojení pedagógovia 

základných, základných umeleckých a stredných škôl. 

3. Každý účastník súťaže KL dostáva pamätný list a prví traja z každej kategórie diplom 

a vecné odmeny – knihy.     

 

Článok 4 

Súťažné podmienky, zadania a hodnotenie vedomostí a zručností žiakov 

 

1. Kritériá hodnotenia účastníkov jednotlivých kôl súťaže KL na návrh členov poroty stanoví 

predseda poroty. Hodnotí sa úroveň prednesu, čistota jazyka, výber básne, pochopenie 

textu a celkový umelecký prejav. Časový limit na jedno vystúpenie je 8 minút. 

2. Víťazom v každej kategórii  môže byť len jeden recitátor. 

3. Na návrh členov každej poroty môže predseda komisie udeliť aj mimoriadnu cenu v každej 

kategórii. 

4. Členovia celoštátnej odbornej poroty sú z radov spisovateľov, hercov, pedagógov, 

pracovníkov osvetových stredísk,  kultúrnych  inštitúcií a z Klubu priateľov poézie Pavla 

Koyša. 

5. Komisia na základe hodnotiacich správ odborných porôt a organizátora súťaže KL 

vypracuje hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže. Predseda komisie zašle  

sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR a organizátorovi celoštátneho kola súťaže KL 

správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou listinou do 30 dní po ukončení celoštátneho 

kola, vrátane prehľadu zapojenosti žiakov do súťaže v príslušnom školskom roku. 

 

Článok   5 

 Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora celoštátnej súťaže 

 

       Adresa a úplný kontakt organizátora : 

 

                                                 Považské osvetové stredisko 

                                                 Ul. slovenských partizánov 1132/52 

                                                 017 01 Považská Bystrica 

                                                 tel. 042/4325946 

                                                 e-mail: pospb@pospb.tsk.sk 

 

 

 

mailto:pospb@pospb.tsk.sk


Článok  6 

Podmienky účasti žiakov v súťaži a rámcový postupový kľúč 

 

1. Podmienkou účasti žiaka základnej, základnej umeleckej a strednej školy je zaslanie 

záväznej prihlášky organizátorovi súťaže do určeného termínu, ktorý je stanovený 

v propozíciách zasielaných organizátorom jednotlivým školám a osvetovým strediskám. 

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý recitátor, záujemca o umelecký prednes pôvodnej 

slovenskej ľúbostnej poézie, maximálne dvaja recitátori z jednotlivých ZŠ, ZUŠ a SŠ. 

3. Žiaci jednotlivých škôl sú vyberaní do celoštátneho kola na základe prihlášky a záujmu, 

a to pedagógmi škôl alebo pracovníkmi osvetových stredísk. 

 

Článok  7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1. Za dodržiavanie bezpečnosti účastníkov v mieste konania celoštátneho kola súťaže KL 

zodpovedá  organizátor a pedagógovia školy, poverení  riaditeľmi  škôl. 

2. Za bezpečnosť počas cesty na miesto a z miesta konania súťaže zodpovedajú pedagógovia 

školy alebo iné poverené osoby, vyslané riaditeľmi škôl. Účastníci súťaže KL nad 18 rokov 

zodpovedajú sami za seba. 

3. Žiaci, ktorí  nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú  písomný súhlas zákonného zástupcu, čo 

bude uvedené aj v propozíciách súťaže. Tento súhlas zákonného zástupcu žiaka vyžiada 

riaditeľstvo školy od jednotlivých recitátorov. 

4. Organizátor súťaže KL je povinný zabezpečiť počas súťaže a s ňou súvisiacimi 

podujatiami dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov v zmysle základných 

právnych noriem BOZ pri práci, výchove a vzdelávaní uvedených v Zákonníku práce 

a smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 23/2017 o súťažiach 

(ďalej len „smernica“). 

 

Článok  8 

Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov 

 

1. Finančné  prostriedky  na  celoštátne kolo súťaže KL poskytuje  MŠVVaŠ SR  

prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktorý ich odstúpi na účet 

organizátora súťaže v peňažnom  ústave na podklade uzatvorenej zmluvy. 

2. Na finančnom zabezpečení celoštátneho kola súťaže KL sa podieľa aj Klub priateľov 

poézie Pavla Koyša, Obecný úrad Ladce, Cementárne Ladce a Považská knižnica 

v Považskej Bystrici. 

3. Za správne použitie finančných prostriedkov zodpovedá organizátor súťaže, ktorý okrem 

spracovania návrhu rozpočtu vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov 

v prehľadnom členení. Po skončení súťaže zúčtuje čerpanie finančných prostriedkov 

v zmysle platnej legislatívy a predkladá príslušným organizáciám. 

4. Z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR určených na celoštátnu súťaž možno 

podľa príslušných predpisov a smernice uhradiť len cestovné a stravné účastníkom súťaže, 



materiálne zabezpečenie súťaže, tlač, kopírovanie, prenájom priestorov, dohody 

o vykonaní práce, daň z týchto dohôd a ceny pre súťažiacich na prvých troch miestach 

vo výške 72 Eur v každej kategórii. 

 

Článok   9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Organizačný poriadok súťaže Koyšove Ladce schválený MŠVVaŠ SR 

pod číslom 2010-9688/21668:2-912. 

 

Článok   10 

Schválenie a účinnosť  

 

Tento organizačný poriadok schválilo MŠVVaŠ SR dňa 21. septembra 2017 pod číslom 

2017/12380:2-10B0 s účinnosťou od 1. januára 2018. 


