
 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE DÚHA 
 
 

 
 

Čl. 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach. 
 
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
                                     (ďalej len „ministerstvo“) 
 
Organizátor:                Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 
                                     (ďalej len ĽOS)  
 
Spoluorganizátori:     Prešovský samosprávny kraj 
                                     Krajský školský úrad v Prešove 
                                     Mesto Stará Ľubovňa 
                                     OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni 
                                     Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni 
                                     Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 
 
 

Čl. 2 
CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE 

 
Ministerstvo vyhlasuje celoštátnu výtvarnú a literárnu súťaž s názvom DÚHA. Súťaž má 
dlhoročnú tradíciu (v roku 2017 sa uskutočnil 21. ročník). 
Radi sa podľa obsahového zamerania do kategórie umeleckých súťaží. Organizuje sa pre 
deti a žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl na území Slovenskej 
republiky. 
Súťaž DÚHA ponúka možnosť súťažiacim vyjadriť sa k jednotlivým oblastiam života 
výtvarnou a literárnou formou. 
 
Poslaním súťaže je : 

a) prispievať k rozvoju literárneho a výtvarného cítenia detí a žiakov a rozvíjať ich 
umelecké nadanie a tvorivé schopnosti, 

b) vyhľadávať nadané detí a žiakov, 
c) viesť k samostatnej a pravidelnej tvorivej činnosti, 
d) motivovať k zmysluplnému cielenému využívaniu voľného času, 
e) učiť deti porozumieť iným ľuďom a byť voči ním tolerantní, 
f) vychovávať žiakov k poznaniu odlišností národov a národností, rás, kultúr a 

náboženstiev. 
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Čl. 3 
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE, POČET KÔL A CHARAKTERISTIKA KATEGÓRIÍ 

 
Deti a žiaci súťažia v kategóriách, ktoré zodpovedajú určeným vekovým kategóriám, 
ročníkom škôl. Téma sa určuje a oznamuje každý rok v propozíciách súťaže. 
 

1. Súťaž sa uskutočňuje v postupových kolách: 
 

a) školské kolo – zúčastňujú sa všetci, čo majú záujem 
b) celoštátne kolo – postupujú víťazi školských kôl 

 
2. Súťažné kategórie: 
     

a) deti MŠ (5-6 rokov) – (len výtvarná časť) 
b) mladší žiaci (6-10 rokov) 
c) starší žiaci (11-15 rokov) 
d) žiaci ZUŠ 

 
 

Čl. 4 
ODBORNÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE A ČINNOSŤ ODBORNÝCH 

KOMISIÍ 
 
 

1. Základné ustanovenie: 
 
DÚHA je literárna a výtvarná súťaž pre deti a žiakov zo slovenských škôl 
v Slovenskej republike. Koná sa raz ročne v priebehu mesiacov október – máj. 
Vyvrcholením je celoštátne kolo v Starej Ľubovni so slávnostným vyhodnotením 
víťazov a vernisážou výstavy. 
 
 

2. Inštitúcie riadiace súťaž: 
 

Vyhlasovateľ súťaže : Ministerstvo 
                                   - vyhlasuje súťaž na školách vo svojej pôsobnosti  
 
Organizátor súťaže:    ĽOS  
 
-     riadi sa organizačným poriadkom súťaže, pokynmi ministerstva, touto smernicou, 
      podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými a účinnými právnymi  
      predpismi. Spolupracuje s príslušnou odbornou komisiou a vyhlasovateľom,   
-     zabezpečuje celoštátne kolo súťaže metodicky, organizačne a technicky,   
- zodpovedá za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za 

vhodné stravovacie a ubytovacie podmienky a rovnaké súťažné podmienky pre 
všetkých účastníkov súťaže 
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- vypracuje propozície, stanoví tému,  
- sumarizuje literárne a výtvarné práce, 
- zabezpečuje vyhodnotenie súťažných prác odbornými porotami, 
- koordinuje spoluprácu spoluorganizátorov, 
- zabezpečuje pozvanie ocenených Hlavnou cenou na slávnostné vyhodnotenie 

súťaže, 
- zostavuje a zabezpečuje tlač zborníka víťazných prác, 
- zabezpečuje inštaláciu víťazných výtvarných prác v galérii Provinčný dom v SĽ, 
- zabezpečuje Cenu ĽOS. 
 

 
   Spoluorganizátori súťaže: 

 
    Prešovský samosprávny kraj           -  spolupracuje pri organizovaní súťaže                                                               
                                                             -  zabezpečí Cenu predsedu PSK 

 
 

    OV SZPB v Starej Ľubovni              - podieľa sa organizačne a finančne 
   
    Mesto Stará Ľubovňa                      - zabezpečuje slávnostné prijatie ocenených                                                                                 
                                                              primátorom mesta a kultúrny program 
                                                            - poskytuje galériu Provinčný dom 
                                                            - zabezpečuje Ceny primátora a vedúcej odd. kultúry    
 
 
    Ľubovnianke múzeum                      - poskytuje bezplatnú prehliadku Ľubovnianskeho     
                                                               hradu a skanzenu ľudovej architektúry 
                                                             - venuje víťazom 2 ceny ĽM 
   
    Ľubovnianska knižnica                    - poskytuje organizačnú pomoc                 

                                                - venuje víťazom 2 ceny ĽK 
 
Odborná komisia : 
 

- za členov odbornej komisie môžu byť vymenovaní pedagogickí zamestnanci,  
      odborníci z profesijných združení, zástupcovia priamo riadených organizácií, 
      zástupcovia sekcie ministerstva príslušnej podľa obsahového zamerania súťaže      
      a významné osobnosti z oblasti, v ktorej sa uskutočňuje súťaž, 
- predsedu odbornej komisie školského kola vymenúva a odvoláva riaditeľ 

príslušnej školy, 
- predsedu a členov odbornej komisie celoslovenského kola vymenúva a odvoláva 

na návrh organizátora generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva 
ministerstva podľa obsahu zamerania, 

- odborná komisia v školskom kole zabezpečuje vyhodnotenie a ocenenie 
víťazných prác, 

- zabezpečuje zaslanie víťazných prác do celoštátneho kola, 
- celoštátna odborná komisia garantuje odbornú stránku súťaže a jej činnosť riadi 

predseda. 
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Čl. 5 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY ÚČASTI DETI A ŽIAKOV V SÚŤAŽI 
 
 
Základné školské kolá súťaže organizujú materské školy, základné školy, 8- ročné gymnázia 
a ZUŠ do konca februára. 
Víťazné práce zo základných kôl postupujú priamo do celoštátneho kola. 
Zasielajú sa na adresu organizátora do 15. marca príslušného roka. 
Vyhodnotenie prác odbornými komisiami v celoštátnom kole sa uskutoční do 15. apríla  
príslušného roka. 
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v prvom májovom týždni príslušného roka. 
 
 
 

Čl. 6 
PODMIENKY ÚČASTI DETÍ A ŽIAKOV V SÚŤAŽI 

 
1. Účasť detí a žiakov na súťaži je dobrovoľná a považuje sa za činnosť, ktorá 

integrálne súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. 
2. Organizátor zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich. 

 
 

Čl. 7 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE 

NA CELOŠTÁTNEJ ÚROVNI 
 
 
Ľubovnianske osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho 
kraja. 
Adresa: Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa 
e-mail: osvetasl@nextra.sk 
www.osvetalubovna.sk 
Kontakt: 052/ 43 239 83, 052/ 43 239 23,  0908 998 795 
 

 
Čl. 8 

PODMIENKY A SPÔSOB ZABEZPEČENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 
ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE 

 
 

- Pri organizovaní všetkých kôl súťaže organizátori dodržiavajú všetky 
bezpečnostné a hygienické pravidlá pre prácu s deťmi. 

- Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode pedagogického 
zamestnanca školy alebo v sprievode inej plnoletej osoby, ktorú písomne poveril 
riaditeľ školy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka. 
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Čl. 9 
 

ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU, POUŽITIE A POSTUP PRI ZÚČTOVANÍ FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV 

 
 
Organizátor celoštátneho kola súťaže financovanej ministerstvom predkladá ministerstvu do 
30. júna kalendárneho roka návrh rozpočtu súťaže na nasledujúci kalendárny rok, v ktorom 
sa súťaž uskutoční. 
 
Organizátor súťaže a okresný úrad v sídle kraja vedú účtovnú evidenciu použitých 
finančných prostriedkov v analytickom členení tak, aby poskytovala prehľad o vynaložených 
finančných prostriedkoch. 
Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné uhradiť aj výdavky 
súvisiace s organizovaním súťaže na: 

a) cestovné účastníkov súťaže, 
b) stravovanie účastníkov súťaže, 
c) ubytovanie účastníkov súťaže 
d) materiálno- technické zabezpečenie (kancelárske potreby, tlač, kopírovanie...), 
e) priestorové zabezpečenie súťaže, 
f) odmeny za vykonanú prácu podľa prílohy č.1(Smernica č.23/2017 o súťažiach), 
g) ceny na súťaže podľa prílohy č. 2 (Smernica 23/2017 o súťažiach) 

 
Organizátor súťaže na ocenenie víťazov získa aj iné mimorozpočtové zdroje. 

 
 

Čl. 10 
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

 
Organizátor podujatia zostaví hodnotiacu správu o priebehu súťaže, doloží 

hodnotiace správy predsedov odborných porôt, výsledkovú listinu a zašle do 30 dní po 
ukončení súťaže organizačnému útvaru ministerstva. 
 

Čl. 11 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa organizačný poriadok celoštátnej výtvarnej a literárnej súťaže „Dúha“ 

schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2010-14386/32494:8-911 s účinnosťou od 6. septembra 
2010.  
 

Čl. 12 
Schválenie a účinnosť 

 
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 19. septembra 2017 pod číslom 2017/13528:1-10A0 s účinnosťou 
od 01. 01. 2018. 
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