Organizačný poriadok celoštátnej súťaže v rétorike

ŠTÚROV ZVOLEN
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
Čl. 1
Charakteristika súťaže, poslanie súťaže
1) Celoštátna súťaž v rétorike Štúrov Zvolen (ďalej len „ŠZ“) je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu v základných a stredných školách založenou na systematickej
skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou
dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu voľného času.
2) ŠZ je individuálnou súťažou žiakov základných a stredných škôl v samostatnom rétorickom
prejave na zvolenú (doma pripravenú) tému a na zadanú (vyžrebovanú) tému.
3) Poslaním súťaže ŠZ je:
a) aktivizovať žiakov základných a stredných škôl v nadväznosti na výučbu slovenského
jazyka v čase ich mimoškolskej činnosti;
b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o slovenský jazyk, prehlbovať ich záujem
o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti;
c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v rétorike a podporovať ich odborný rast;
d) prispievať k rozvíjaniu verbálno-komunikačných schopností žiakov;
e) spoluvytvárať konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností.
Čl. 2
Štruktúra súťaže, počet kategórií, počet kôl
1) Každoročne vyhlasovaná súťaž v rétorike ŠZ sa člení na kategórie a súťažné kolá.
2) ŠZ sa uskutočňuje v týchto kategóriách:
a) I. kategória – žiaci 4.- 6. ročníka základných škôl;
b) II. kategória – žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl;
c) III. kategória – žiaci stredných škôl.
3) Súťaž ŠZ je organizovaná na úrovni:
a) školské kolo (pripravujú základné školy, stredné školy);
b) okresné kolo (pripravujú centrá voľného času);
c) regionálne/ krajské kolo (pripravujú regionálne, krajské kultúrne zariadenia vyšších
územných celkov);
d) celoštátne kolo (pripravuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene na základe
poverenia Mestom Zvolen v spolupráci s ďalšími inštitúciami a zariadeniami).

Čl. 3
Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže a úplný kontakt organizátora
1) Vyhlasovateľom ŠZ pre daný ročník je Mesto Zvolen, spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).
Na usporiadaní ŠZ sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia
pre záujmovú činnosť žiakov, kultúrne zariadenia vyšších územných celkov (ďalej len
„VÚC“), prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia.
2) Za organizačné zabezpečenie ŠZ zodpovedá organizátor súťaže Podpolianske osvetové
stredisko vo Zvolene (ďalej len „POS“).
3) POS zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu
s celoštátnou súťažou ŠZ. Riadi sa schváleným organizačným poriadkom ŠZ, pokynmi
vyhlasovateľov, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými právnymi predpismi.
4) Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s nižšími kolami súťaže
vykonávajú príslušné školy, školské zariadenia, prípadne iná organizácia alebo kultúrne
zariadenie v súlade so schváleným organizačným poriadkom ŠZ, pokynmi vyhlasovateľov
a platnými právnymi predpismi.
5) Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt:
Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad č.1, 960 26 Zvolen
tel.: 045/5331659; e-mail: osvetazvolen@osvetazvolen.sk
6) Odborné riadenie súťaže ŠZ na celoštátnej úrovni zabezpečuje celoštátna odborná komisia
s názvom Komisia pre rétoriku – Štúrov Zvolen (ďalej len „KR-ŠZ“), ktorú riadi predseda.
7) Predsedu a členov KR-ŠZ do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR na základe návrhu organizátora.
8) Úlohou komisie KR-ŠZ je:
a) riadiť, organizovať a zabezpečovať prípravu, tvorbu a zásady hodnotenia súťažných úloh
pre celoštátne kolo;
b) riadiť a zabezpečovať tvorbu a zásady hodnotenia súťažných úloh pre školské, okresné
a regionálne/ krajské kolá;
c) koordinovať priebeh školských, okresných a regionálnych/ krajských kôl súťaže;
d) vyhodnotiť na záver každého ročníka ŠZ celý priebeh súťaže, činnosť komisie, a zaslať
do 30 dní od ukončenia najvyššieho kola súťaže písomnú správu sekcii regionálneho
školstva MŠVVaŠ SR, prípadne ďalším inštitúciám podieľajúcim sa na usporiadaní
podujatí ŠZ; hodnotiacu správu zašle predseda KR-ŠZ spolu s výsledkovou listinou
vrátane prehľadu zapojenosti žiakov do súťaže na všetkých úrovniach.
Čl. 4
Súťažné podmienky, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov
1) Výkony súťažiacich hodnotí porota, zložená z odborníkov v príslušnej oblasti, najmä
z pedagógov slovenského jazyka, umelcov, ktorí v rétorike vynikajú, zástupcov
vyhlasovateľov súťaže. Porota je minimálne trojčlenná.

2) Predsedu a členov poroty vymenúva predseda KR-ŠZ.
3) Hodnotenie súťažiacich sa uskutočňuje v každej kategórii jednotlivo:
a) I. kategória (žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl):
Súťažiaci si vyžrebuje text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.) v rozsahu asi 200
slov.
Čas na prípravu: 15 minút.
Úloha: Počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca
príbehu. Pri reprodukcii textu je potrebné dodržiavať časovú a príčinnú následnosť deja.
b) II. kategória (žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl):
1) Doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha.
2) Vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia žánru.
Čas na prípravu: 15 minút.
Čas na prednes: 3 – 5 minút.
c) III. kategória (žiaci stredných škôl):
1) Doma pripravená téma – úvaha alebo výklad.
2) Vyžrebovaná téma – agitačný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav.
Čas na prípravu: 15 minút.
Čas na prednes: 3 – 5 minút.
4) Po ukončení každého kola vypracuje predseda poroty v príslušnej kategórii v spolupráci
s organizátormi súťaže písomné vyhodnotenie priebehu podujatia a výsledkovú listinu
súťaže.
5) Účastníci súťaže/ alebo víťazi v jednotlivých kategóriách /získavajú:
diplom a vecnú cenu:
-

1. - 3. cenu v každej kategórii,
cenu primátorky mesta Zvolen,
cenu krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene,
cenu Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene.
Čl. 5
Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč

1) Za účastníkov školského kola sa pokladajú žiaci, ktorí sa v stanovenom termíne zúčastnia
školského kola. Na základe výsledkov súťaže postupujú víťazi do obvodného kola.
2) Z okresného kola súťaže postupujú do regionálneho kola prví traja víťazi v každej kategórii.
Do krajského kola (tam, kde sa uskutočňuje) postupujú z regionálneho kola prví traja víťazi
v každej kategórii.
3) Z regionálneho kola postupujú do celoštátneho kola prví v každej kategórii, z krajského kola
(tam, kde sa uskutočňuje) prví dvaja v každej kategórii.
4) Účastník celoštátneho kola je povinný absolvovať všetky kolá súťaže, ktoré sa uskutočňujú.
5) Účasť žiakov základných a stredných škôl v ŠZ je dobrovoľná. Činnosť žiakov v rámci ŠZ sa
hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

6) Žiak súťaží v kategórii zodpovedajúcej ročníku, ktorý v škole navštevuje.
7) Žiaka nemožno zaradiť priamo do vyššieho kola ŠZ bez jeho účasti v predošlom kole.
8) Každý súťažiaci je povinný dodržiavať pravidlá súťaže a rešpektovať pokyny organizátorov;
v prípade nedodržania pravidiel môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.
Čl. 6
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1) Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu všetkých aktivít
v rámci ŠZ je zabezpečovaná v zmysle základných právnych noriem BOZ pri práci, výchove
a vzdelávaní uvedených v Zákonníku práce. Riadi sa smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017
o súťažiach.
2) Ak sa žiaci zúčastňujú aktivít v rámci ŠZ mimo sídla školy v iných inštitúciách,
sprevádzajúci pedagogický dozor poverený riaditeľom príslušnej školy dohliadne, aby boli
poučení o hlavných zásadách BOZ v týchto inštitúciách.
3) Do miesta konania celoštátneho kola súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode pedagogického
zamestnanca školy, alebo inej plnoletej osoby, ktorú písomne poveril riaditeľ školy
(školského zariadenia) so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
Čl. 7
Odborná príprava žiakov
1) Súčasťou odbornej prípravy žiakov na súťaž sú hodnotiace a odborné semináre realizované
v rámci jednotlivých súťažných kategórií, ktoré vedú členovia celoštátnej odbornej komisie,
pedagogickí zamestnanci škôl, lektori.
2) Úlohou a cieľom seminárov je poskytnúť odborné poradenstvo, upozorniť na nedostatky,
rozšíriť teoretické vedomosti, diskutovať a vymeniť si praktické skúsenosti.
Čl. 8
Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže
1) Nižšie stupne súťaže sú v rezorte školstva financované na základe legislatívnych predpisov
MŠVVaŠ SR, možností škôl, školských inštitúcií, regionálnych osvetových stredísk.
2) Celoštátne kolo súťaže je financované z finančného príspevku MŠVVaŠ SR, Mesta Zvolen
a POS vo Zvolene v súlade s legislatívnymi predpismi.
3) Organizátori všetkých stupňov súťaží môžu využívať financie sponzorov, občianskych
združení a iných inštitúcií.
4) Za správne použitie finančných prostriedkov zodpovedá organizátor, ktorý okrem
spracovania návrhu rozpočtu, vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov
v prehľadnom analytickom členení, po skončení súťaže vypracuje zúčtovanie čerpania
finančných prostriedkov v zmysle platnej legislatívy a vyúčtovanie predkladá príslušným
organizáciám.

5) Získané finančné prostriedky sa použijú výhradne na zabezpečenie aktivít, na ktoré boli
určené prispievateľmi a organizačným poriadkom.
6) Z finančných prostriedkov sa hradí:
a) ubytovanie, stravovanie a cestovné pre pozvaných účastníkov,
b) materiálno – technické zabezpečenie súťaže (kancelárske potreby, drobný tovar, poštovné,
fotodokumentácia, propagačný a upomienkový materiál, tlač, kopírovanie a výroba
potrebných materiálov, výroba diplomov),
c) priestorové zabezpečenie súťaže – prenájom priestorov,
d) kultúrny program,
e) odmena pre odborných porotcov,
f) nákup cien pre víťazov súťaže.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Organizačný poriadok súťaže Štúrov Zvolen schválený MŠVVaŠ SR pod číslom
2012-2280/59232:62-922.
Čl. 10
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo MŠVVaŠ SR dňa 21. septembra 2017 pod číslom
2017/11070:4-10B0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

