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Organizačný poriadok súťaže Liečivé rastliny 

Tento organizačný poriadok je vydaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky  č. 23/2017 o súťažiach. 

Článok 1 

Charakteristika a poslanie súťaže 

 

Charakteristika súťaže: 

(1) Súťaž Liečivé rastliny je celoštátna postupová súťaž. 

(2) Uskutočňuje sa každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl. 

(3) Je dobrovoľnou záujmovou činnosťou jednotlivcov, žiakov druhého stupňa základných škôl a 

prvého stupňa osemročných gymnázií. 

(4) Je jednotná v úlohách i termínoch uskutočnenia v celej Slovenskej republike. 

(5) Uskutočňuje sa v priebehu školského roka. 

 

Poslanie súťaže: 

(6) Prostredníctvom súťažných úloh s tematikou liečivých rastlín vzbudiť záujem o liečivé rastliny. 

(7) Napomáhať rozširovanie poznatkov o liečivých rastlinách, osvojenie zručností a správnych zásad 

pri pestovaní, zbere, sušení, spracovaní ako aj všestrannom využívaní liečivých rastlín. 

(8) Zvyšovať informovanosť mladej generácie o zásadách zdravého spôsobu života, propagovať 

používanie liečivých rastlín v rámci prevencie proti ochoreniam, pri fyzickej a psychickej únave a na 

zvýšenie výkonnosti organizmu. 

(9) Viesť deti k zodpovednosti za svoje zdravie a prispievať k cieľavedomému, účinnému a 

systematickému využívaniu voľného času. 

(10) Vychovávať žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. 

(11) Pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a 

tvorbe. 

 

Článok 2 

Poštové a elektronické spojenie na riadiace orgány súťaže 

Kontaktná adresa odbornej komisie: Environmentálna poradňa Studnička, Kolískova 12, 841 05 
Bratislava 4, elektronická pošta: studnicka@studnicka.sk, webová adresa: http://www.studnicka.sk. 

 

Článok 3 

Štruktúra a riadenie súťaže, počet kôl a kategórií 

Štruktúra a riadenie súťaže: 

(1) Súťaž je riadená Celoštátnou odbornou komisiou súťaže Liečivé rastliny (ďalej len COK LR) v 

zmysle organizačného poriadku. 
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(2) Celoštátna odborná komisia: 

a) COK LR tvoria: predseda, tajomník a členovia. Predseda zodpovedá za priebeh a obsah súťaže a 

riadi COK LR. Tajomník zabezpečuje kontakt medzi členmi komisie, vybavuje korešpondenciu a 

agendu komisie, komunikuje so súťažiacimi a pod. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. 

Predsedu na základe návrhu Slovenskej botanickej spoločnosti do funkcie vymenúva a z funkcie 

odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. Členov COK LR na základe návrhu predsedu COK LR do funkcie vymenúva 

a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Funkčné obdobie komisie je spravidla 5-ročné. Po skončení 

tohto obdobia môžu byť členovia komisie znovu vymenovaní do svojich pôvodných funkcií. 

b) Celoštátna odborná komisia zasadá najmenej trikrát do roka. 

c) Celoštátna odborná komisia pripravuje a zostavuje pre každý školský rok metodicko-organizačné 

pokyny, zostavuje a vyhodnocuje súťažné materiály a vyhlasuje víťazov. 

Počet kôl a kategórií: 

(3) Súťaž je určená jednotlivcom, žiakom 5. - 9. ročníka ZŠ a 1. stupňa osemročných gymnázií. Súťaž 

pozostáva z dvoch korešpondenčných postupových kôl. Najlepší riešitelia týchto dvoch postupových 

kôl sa spravidla zúčastnia celoštátneho kola. 

(4) Súťažiaci sú rozdelení na dve kategórie, M a S, s odstupňovanými nárokmi na rozsah poznatkov a 

zručností. Kategória M je určená žiakom 5. a 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií. Do 

kategórie S sú zaradení žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a 2. - 4. ročníka osemročných gymnázií. 

 

Článok 4 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátormi súťaže sú 

Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV a Slovenské národné 

múzeum v Bratislave – Prírodovedné múzeum. Po odbornej a obsahovej stránke garantuje súťaž COK 

LR. 

Článok 5 

Bezpečnosť' a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

(1) Pri organizovaní celoštátneho kola musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné a 

hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi a mládežou. 

(2) Za bezpečnosť a hygienu na celoštátnom kole zodpovedá organizátor celoštátneho kola. 

(3) Pedagogický dozor zabezpečuje počas celoštátneho kola organizátor a vopred stanovený 

pedagogický sprievod. 
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(4) K účasti na celoštátnom kole potrebujú súťažiaci písomný súhlas rodiča. Na celoštátne kolo 

cestujú súťažiaci v sprievode pedagóga alebo inej zodpovednej osoby. 

Článok 6 

Podmienky účasti žiakov v súťaži 

(1) Účasť žiakov v súťaži je dobrovoľná. 

(2) Súťažiaci je povinný: 

a) riadiť sa organizačným poriadkom súťaže, 

b) akceptovať pokyny a rozhodnutia COK LR, 

c) súťažiť v kategórii, ktorá zodpovedá jeho ročníku. 

 

(3) Súťažiaci má právo: 

a) vyžadovať od vyhlasovateľa súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže, 

b) byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia, 

c) odvolať sa proti rozhodnutiu o umiestnení v súťaži, a to písomne do 1 týždňa od vyhodnotenia 

príslušného kola súťaže. 

 

Článok 7 

Priebeh a hodnotenie súťaže 

 

(1) Súťaž pozostáva spravidla z dvoch postupových kôl a celoštátneho kola. V l. kole súťažiaci riešia 

predovšetkým teoretické úlohy a praktické úlohy, ktoré je možné realizovať aj v mimovegetačnom 

období. 2. kolo súťaže je zamerané predovšetkým na dokumentačnú činnosť spojenú s prácou v 

teréne a riešenie úloh tohto kola predpokladá využitie poznatkov vlastných pozorovaní. Celoštátne 

kolo pozostáva z teoretických úloh a praktických úloh zameraných na určovanie vzoriek rastlín. 

(2) Na začiatku školského roka COK LR vydáva metodicko-organizačné pokyny, ktoré obsahujú 

súťažné úlohy 1. kola, organizačné pokyny, spôsob hodnotenia, časový harmonogram súťaže a 

prihlášku do súťaže a zverejnení ich na webovej adrese www.studnicka.sk. Do súťaže sú zaradení len 

súťažiaci s kompletne vyplnenou prihláškou. 

(3) V prvom kole súťažiaci riešia zadané súťažné úlohy a ich riešenie odošlú spolu s prihláškou do 

súťaže v stanovenom termíne na uvedenú kontaktnú adresu, ktorá bude zverejnená v metodicko-

organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže. 

(4) 2. kola sa môžu zúčastniť len riadne prihlásení súťažiaci, ktorí správne odpovedali spravidla na 80 

% úloh zadaných v l. kole. Kritériá postupu do 2. kola môže COK LR spresniť v metodicko-

organizačných pokynoch pre príslušný školský rok. 

(5) Najúspešnejší riešitelia prvých dvoch kôl sa spravidla zúčastnia celoštátneho kola, za účasti 

odborníkov z oblasti botaniky, ochrany prírody a farmakológie. Celoštátne kolo sa uskutočňuje 

spravidla v máji alebo v júni. 
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(6) Termíny uzávierky jednotlivých kôl stanovuje COK LR a každoročne ich zverejňuje v metodicko-

organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže. Uzávierka l. kola býva spravidla 31. januára, 

uzávierka 2. kola spravidla l. mája.  

(7) Výsledkové listiny obsahujúce bodové hodnotenie prác jednotlivých súťažiacich sa zverejňujú na 

webovej adrese www.studnicka.sk vždy po vyhodnotení každého kola. 

 

Článok 8 

Odborná príprava súťažiacich na súťaž 

 

Odborná príprava súťažiacich spočíva predovšetkým v štúdiu odbornej a populárno-náučnej 

literatúry, ktorú odporučí COK LR v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže. 

Pri príprave môže súťažiaci využiť pomoc učiteľov, rodičov, vedúcich záujmových útvarov a iných, 

alebo materiály zverejnené na internetovej stránke súťaže, či iných internetových stránkach z oblasti 

liečivých rastlín. 

Článok 9 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

(1) Súťaž a propagáciu súťaže finančne zabezpečujú organizátori súťaže prostredníctvom MŠVVŠ SR a 

iných finančných zdrojov (granty, sponzorské dary a iné). 

(2) Hodnotenie príslušného ročníka súťaže bude každoročne spracované a predložené predsedom 

COK LR Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Článok 10 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Liečivé rastliny schválený MŠVV a Š SR pod 

číslom 2010-14386/38719:48-911 s účinnosťou od 6. 9. 2010.  
 

Čl. 9 
Schválenie a účinnosť 

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

Slovenskej republiky dňa 12. októbra 2017 pod číslom 2017/14725:2-10A0 s účinnosťou od 
01. 01. 2018. 
 

 

Ing. Elena Tomovčíková  
predsedníčka Správnej rady Environmentálnej poradne Studnička 
 
RNDr. Jana Májeková, PhD. 
predsedníčka COK LR 
 


