
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

SÚŤAŽE V PREDNESE NEMECKEJ POÉZIE A PRÓZY 

 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Celoslovenská postupová súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy pre žiakov 

základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, žiakov základných škôl s vyučovaním 

jazyka nemeckej národnostnej menšiny a žiakov osemročných gymnázií v danej vekovej 

skupine sa riadi týmto organizačným poriadkom, ktorý je vypracovaný v súlade so smernicou 

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

 

Čl. 1 

Poslanie súťaže 

 
Poslaním súťaže je: 

- vyhľadávanie a výchova jazykových talentov, 

- rozširovanie, prehlbovanie a upevňovanie vedomostí, zručností a návykov v komunikácii, 

- upevňovanie záujmu žiakov o ich sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, 

- motivovanie žiakov k ďalšiemu štúdiu nemeckého jazyka a k zmysluplnému cielenému 

využívaniu voľného času,  

- podporovanie záujmu o sebavzdelávanie a rozvíjanie umeleckého nadania,  

- vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k vyučovaciemu predmetu – nemecký jazyk.  

 

 

Čl. 2 

Charakteristika súťaže 

 

(1) Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy je súťažou celoštátneho charakteru pre žiakov 

základných škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny.  

(2) Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov všetkých základných 

škôl a osemročných gymnázií na úrovní okresných a regionálnych kôl.  

(3) Súťaž je súčasťou cieľavedomého výchovno-vzdelávacieho pôsobenia založeného na 

systematickej individuálnej práci s talentovanými žiakmi. 

(4) Organizuje sa v nemeckom jazyku, ktorý sa vyučuje na základných školách a 

osemročných gymnáziách. 

(5) Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy je postupovou súťažou, ktorá sa vyhlasuje 

každoročne. 

(6) Obsah súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy je zameraný na základné rečové 

zručnosti. 

(7) Súťaž podľa počtu súťažiacich je súťažou jednotlivcov.  
 
 

Čl. 3 

Štruktúra a riadenie súťaže 



 

- Vyhlasovateľom  súťaže  je Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku (ďalej len KNS) a 

spoluvyhlasovateľom  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a športu SR.  

 

- Pri obsahovom zabezpečení súťaže organizátor  spolupracuje s príslušnými orgánmi 

štátnej správy, okresnými a krajskými komisiami, centrami voľného času a organizáciami 

KNS.  
 
 

Čl. 4 

Zrušenie súťaže 
 

a) Vyhlasovateľ a celoštátna komisia súťaže má právo vykonať monitoring jednotlivých 

kôl súťaží a v prípade, že nie sú organizované v súlade so schváleným organizačným 

poriadkom a výškou pridelených finančných prostriedkov alebo pridelené finančné 

prostriedky boli vynakladané neefektívne, môže vyhlásenie súťaže v nasledujúcom 

roku prehodnotiť, prípadne požiadať o zmenu organizačného poriadku, alebo súťaž 

zrušiť.  

b) Ministerstvo zruší súťaž na návrh organizátora súťaže alebo Koordinačnej rady súťaží, 

ak súťaž nie je organizovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

schváleným organizačným poriadkom alebo finančné prostriedky pridelené zo 

štátneho rozpočtu boli nehospodárne, neefektívne alebo neúčinne vynakladané.  

c) O zrušení súťaže rozhoduje generálny riaditeľ sekcie ministerstva príslušnej podľa 

obsahového zamerania súťaže.  

d) Informáciu o zrušení súťaže zašle ministerstvo okresným úradom v sídle kraja, ktoré o 

zrušení súťaže informujú bezodkladne školy a školské zariadenia vo svojej územnej 

pôsobnosti. 

 

Čl. 5 

Štruktúra a riadenie súťaže 

 

1) Súťaž má postupový charakter a končí celoslovenským kolom, ktorého sa zúčastňujú iba 

víťazi školských kôl základných škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej 

menšiny.  

2) Súťaže na nižších úrovniach sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných škôl 

s vyučovaním nemeckého jazyka (cudzí jazyk) a osemročných gymnázií v danej vekovej 

skupine.  

3) Súťaž sa člení na kategórie:  

I. kategória – žiaci 3.-4.ročníka základnej školy 

II. kategória – žiaci 5.-7.ročníka základnej školy a žiaci osemročných gymnázií danej 

vekovej skupiny 

III. kategória – žiaci 8.-9.ročníka základnej školy a žiaci osemročných gymnázií danej 

vekovej skupiny 

4) Súťaž sa uskutočňuje v týchto postupových kolách: 

- školské kolo - zúčastňujú sa ich všetci žiaci, ktorí o súťaž prejavia záujem  

- okresné kolo - zúčastňujú sa ich víťazi školských kôl súťaží 



- regionálne kolo - zúčastňujú sa ich víťazi okresných kôl 

- celoslovenské kolo - zúčastňujú sa žiaci len ZŠ s vyučovaním jazyka nemeckej 

národnostnej menšiny - víťazi školských kôl. 

5) Termíny konania jednotlivých kôl súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sú určené 

vopred. 

 

Čl. 6 

Organizácia súťaže 

 

Školské kolo súťaže 

 

(1) Prvé kolo súťaže sa uskutočňuje v školách vo všetkých kategóriách 

(2) Školské kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy riadi a organizuje 

predmetová komisia, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ školy. 

(3) Úlohou predmetovej komisie je: 

- propagovať súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy medzi žiakmi, získavať ich do 

súťaže, pomáhať im odbornou radou, upozorňovať ich na vhodnú literatúru, 

- zabezpečovať školské kolo po organizačnej a obsahovej stránke. 

(4) Predmetová komisia určuje pravidlá súťaže a vopred stanoví kritériá, ktorými sa riadi 

každá porota. Každú kategóriu hodnotí trojčlenná porota, ktorú určí predmetová 

komisia z radov vyučujúcich nemeckého jazyka, zahraničných lektorov, prípadne 

pozve učiteľov z iných škôl. 

(5) Porota určí poradie súťažiacich, predseda poroty oboznámi súťažiacich s výsledkami a 

vyhlasuje víťaza danej kategórie. 

(6) Predseda poroty odovzdá výsledky predsedovi predmetovej komisie, ktorý o priebehu, 

vrátane údaja o počte účastníkov, a výsledkoch súťaže informuje riaditeľa školy a 

nahlási víťazov jednotlivých kategórií podľa harmonogramu organizátorovi súťaže. 

 

(7) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh 

súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy v škole a zabezpečuje, aby sa táto práca 

chápala ako pedagogický proces a patrične sa honorovala. 
 

Okresné kolo 

 

(1) Okresné kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sa koná pre žiakov 

základných a osemročných gymnázií, víťazov školského kola. 

(2) Okresné kolo súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií organizuje 

určený organizátor, ktorý navrhuje členov poroty a určí miesto a čas konania 

okresného kola. 

(3) Orgán štátnej správy menuje na základe odporúčania okresnej komisie členov poroty a 

poveruje jednotlivé školy organizovaním okresných kôl. Organizácia, ktorá organizuje 

okresné kolo pozve víťazov školských kôl písomne alebo elektronicky najneskôr 

týždeň pred konaním súťaže. 

(4) Úlohou organizátora okresného kola je: 

- navrhovať za členov poroty skúsených učiteľov alebo zahraničných lektorov, 



- zabezpečovať okresné kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy v spolupráci s 

riaditeľstvom školy, pričom sa nevylučuje spolupráca s inými inštitúciami, 

-  usmerňovať činnosť učiteľov poverených riadením a organizáciou súťaže v prednese 

nemeckej poézie a prózy v školách a poskytovať im podľa potreby individuálnu 

pomoc, 

- zhodnotiť priebeh súťaže, vrátane počtu účastníkov a jednotlivých škôl okresu, podať 

o tom informáciu Karpatsko-nemeckému spolku. 

(5) Organizátor súťaže menuje trojčlenné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli 

zastúpení skúsení učitelia, prípadne zahraniční lektori a iní prizvaní učitelia, ktorí 

objektívne posúdia úroveň súťažiacich. 

(6) Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže. Členovia poroty sa riadia 

metodickými pokynmi, ktoré im poskytne organizátor súťaže. 

(7) Porota určí poradie súťažiacich, predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaže, 

oboznámi súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. 

 

Regionálne kolo súťaže 

 

Organizuje Karpatsko-nemecký spolok podľa osobitného predpisu. 
 

 

Celoslovenské kolo súťaže 

 

(1) V celoslovenskom kole súťažia žiaci ZŠ s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej 

menšiny – víťazi školského kola na základe písomnej prihlášky. 

(2) Organizátor súťaže vytvorí pre každú kategóriu trojčlennú porotu, ktorá hodnotí 

súťažiacich podľa vopred stanovených pokynov a kritérií. 

(3) Žiaci súťažia anonymne a podľa pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom 

súťaže. 

(4) Porota určí poradie súťažiacich a oznámi výsledky. Diplomy podpisuje predseda 

organizačného výboru a predseda Karpatsko – nemeckého spolku. 

(5) Predseda  Celoštátnej  komisie  súťaže  v prednese  nemeckej  poézie  a prózy 

zhodnotí výsledky súťaže a činnosť komisie. Písomnú správu predkladá na    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

(6) Protest proti neregulárnosti súťaže a jej výsledkom možno podať predsedovi 

hodnotiacej komisie okamžite po skončení súťaže alebo jej časti, najneskôr však tri 

hodiny po záverečnom vyhlásení výsledkov. Protest podáva učiteľ (pedagogický 

dozor), ktorý sprevádza žiaka. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 
 

1) Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len 

„bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

2) Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže a pedagogický 

zamestnanec poverený riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

3) Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode pedagogického 

zamestnanca školy alebo školského zariadenia alebo v sprievode inej plnoletej osoby, ktorú 

poveril riaditeľ školy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka. 

4) Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný 

súhlas ich zákonného zástupcu. 

5) Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení sa môže 

dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza deti a žiakov do miesta 

konania vyššieho kola súťaže a späť a zodpovedá za ich bezpečnosť. 

6) Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie 

príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh činnosti. 

7) Prípadné úrazy žiakov pri tejto činnosti sa v zmysle platných predpisov registrujú ako 

školské úrazy a vzťahuje sa na to zmluva o úrazovom poistení a povinnosť tieto úrazy 

riadne evidovať a včas ohlásiť na príslušné miesta. 

 

Čl. 8 

Financovanie súťaže 

 

1) Finančné zabezpečenie celoslovenského kola súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy 

v SR garantuje MŠVVaŠ SR najviac do výšky 50 % ministerstvom odsúhlasených 

rozpočtovaných nákladov súťaže z rozpočtovej kapitoly ministerstva alebo rozpočtovej 

kapitoly ministerstva vnútra a na zostávajúcich nákladoch súťaže sa podieľajú ostatní 

spoluvyhlasovatelia súťaže. 

2) Regionálne kolá súťaže finančne zabezpečuje KNS v jednotlivých regiónoch Slovenska.  

3) Okresné kolá finančne zabezpečuje príslušný orgán štátnej správy zo svojho rozpočtu, 

ktorý prevedie potrebné finančné prostriedky na organizátora súťaže. 

4) Školské kolá finančne zabezpečuje vedenie školy zo svojho rozpočtu. 

5) Na finančnom zabezpečovaní súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sa môžu 

podieľať aj sponzori. 

6) Pri finančnom zabezpečovaní jednotlivých kôl súťaže v prednese nemeckej poézie a 

prózy sa postupuje v súlade s predpismi platnými pre súťaže žiakov základných a 

stredných škôl. 

7) Súťažiaci má právo na ubytovanie, stravu a úhradu cestovného a to právo má aj 

sprevádzajúci pedagogický pracovník, pokiaľ sa súťaž koná mimo bydliska žiaka. 



8) Organizátor celoslovenského kola súťaže predkladá MŠVVaŠ SR do 30. júna 

kalendárneho roka návrh rozpočtu na nasledujúci rok, v ktorom sa súťaž uskutoční. 

9) Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné uhradiť aj výdavky 

súvisiace s organizovaním súťaže na: 

- cestovné účastníkov súťaže 

- stravovanie účastníkov súťaže 

- ubytovanie účastníkov súťaže 

- materiálno-technické zabezpečenie súťaže zohľadňujúce potreby danej súťaže, 

vrátane nákladov na prípravu súťaže, kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom 

techniky a pomôcok, tlač, kopírovanie,  

- priestorové zabezpečenie súťaže 

- odmeny za vykonanú prácu podľa prílohy č. 1 smernice MŠVVaŠ SR č. 23/2017 

o súťažiach. 

- ceny na súťaže podľa prílohy č.2 smernice MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach. 

10) Na zabezpečenie stravovania a ubytovania účastníkov súťaže sa prednostne využívajú 

služby školských zariadení a internátov. 

 

Čl. 9 

Vyhodnotenie súťaže 

 

(1) Pravidelná činnosť v organizovaní súťaže, pravidelné vedenie záujmového útvaru žiakov 

pripravujúcich na súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy, ako aj pravidelné odborné a 

organizačné pôsobenie v komisiách súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sa 

považujú za spoločensky a odborne prospešnú činnosť učiteľov a ostatných odborných 

pracovníkov. Je potrebné brať ich do úvahy pri pracovných hodnoteniach a tieto činnosti 

v súlade s platnými predpismi patrične honorovať, hlavne pri sústavne dosahovaných 

pozitívnych výsledkov. 

(2) Celoštátna komisia súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy na záver každého ročníka 

zhodnotí celý priebeh súťaže a s hodnotením súťaže oboznámi príslušné orgány štátnej 

správy. Písomnú správu o priebehu súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy podá 

MŠVVaŠ SR v záverečnej správe. 

 

 

Čl. 10 

Identifikačné údaje organizátora celoslovenského kola súťaže 

 

Organizácia:  Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 

IČO:    36158976 

DIČ:    2021368899 

adresa:   Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok 

e-mail:   riaditel@grundschule.sk 

webová stránka:  www.zshradnekk.edupage.org 

 
 
 
 
 
 

mailto:riaditel@grundschule.sk


 

 

Čl. 11  

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy, schválený 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-
18398/41763:1-915. 

 
 
 

Čl. 12 

Schválenie a účinnosť 

 
Tento organizačný poriadok, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky pod číslom 2017-10958/39477:2-10I0 s účinnosťou  od 1. 1. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Príloha č. 1 
 
 

Výška odmien členom komisie celoslovenského kola súťaže 
„Prednes nemeckej poézie a prózy“ 

 
Odmena členom odbornej poroty za hodinu činnosti práce porotcu od 4,-€ do 7,-€ . 

Odmena predsedovi odbornej komisie za hodinu činnosti práce porotcu od 5,-€ do 8,-€.  

 

(Výška odmien sa odvíja od celkových nákladov spojených s realizáciou súťaže – ubytovanie, 

cestovné, stravné a ďalšie náklady) 

 
 

Príloha č. 2 
 

Ceny víťazov celoslovenského kola súťaže 

 „Prednes nemeckej poézie a prózy“ 
 

 

 Víťazi jednotlivých kategórií na prvých troch miestach spolu od 30,-€ do 72,-€. 

 

(Výška cien sa odvíja od celkových nákladov spojených s realizáciou súťaže – ubytovanie, 

cestovné, stravné a ďalšie náklady) 

 

 

 

 

 

 

 

 


