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Organizačný poriadok súťaže 

Kukučínova literárna Revúca 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

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

   Vyhlasovateľom súťaže Kukučínova literárna Revúca (ďalej aj „KLR“) je Prvé 

slovenské literárne gymnázium v Revúcej (ďalej aj „PSLG v Revúcej“). 

                                  

 

                                

Čl. 1 

Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže 

 

 

1. Literárna súťaž žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl je súčasťou výchovno-

vyučovacieho procesu, výrazne podporuje ich literárne aktivity a vytvára vhodný 

priestor na prezentáciu a vzájomné porovnanie svojich prác. Je založená na 

systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi základných 

škôl. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov 

prispievajúcou k účelnému využitiu voľného času. 

2. Hlavným organizátorom KLR je PSLG v Revúcej. Na organizovaní KLR sa podieľajú 

orgány štátnej správy v školstve, Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko Revúca, 

prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia. 

3. Poslaním  súťaže KLR je:  

a) aktivizovať žiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu slovenského jazyka 

    v čase ich mimoškolskej činnosti;  

b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o rodný jazyk, prehlbovať ich záujem 

    o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti;  

c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v kreatívnom písaní a podporovať      

    ich odborný rast;  

d) spoluvytvárať konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich  

    schopností.  

e) prispievať k vytváraniu podmienok pre rast novej generácie budúcich spisovateľov,  

f) umožňovať konfrontáciu skúseností pedagógov ZŠ a PSLG v Revúcej s výchovou  

    mimoriadne  

    nadaných detí, 

g) k spätnému využívaniu poznatkov učiteľov a tým skvalitneniu výchovno-  

    vyučovacieho procesu na ZŠ a PSLG v Revúcej. 

4. KLR je individuálnou súťažou žiakov základných škôl, ktorej výsledkom je 

samostatný písomný prejav na zvolenú tému. 

 

   

Čl. 2 

Štruktúra súťaže 

 

1. Súťaž sa organizuje každoročne s celoštátnou pôsobnosťou. 

2. Súťaž má jedno postupové kolo – školské – z ktorého víťazné práce postupujú do 

celoslovenského kola. 

3. Kľúč k účasti v súťaži určujú propozície súťaže (pozri Čl. 6, body 1. – 2.). 

4. KLR je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. 
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5. Za účastníkov súťaže sa pokladajú všetci žiaci 8.a 9. ročníkov základných škôl na 

Slovensku, ktorí do termínu uzávierky splnili predchádzajúce kritériá. 

6. Účasť žiakov v súťaži je dobrovoľná.                                                

7. Súťažné práce (pozri Čl. 6, bod 3) sa posielajú priamo organizátorovi – PSLG              

v Revúcej. 

 

                                        

Čl. 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

   

1. Súťaž Kukučínova literárna Revúca vyhlasuje PSLG v Revúcej a súťažný systém určuje 

organizátor súťaže, Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej. 

2. Súťaž sa organizuje ako dvojkolová s celoštátnou pôsobnosťou v PSLG v Revúcej. 

3. Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s celoštátnou súťažou 

KLR vykonáva organizátor, poverený vyhlasovateľom súťaže. Organizátor sa riadi 

organizačným poriadkom KLR, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými 

právnymi  predpismi. 

4. Účastníkmi môžu byť tí žiaci škôl, ktorí spĺňajú podmienky stanovené propozíciami 

súťaže a organizačným poriadkom. 

5. Každý ročník KLR vyhodnotí komisia a najneskôr do konca júna podá písomnú správu 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo školstva“).  

     

 

    Čl. 4 

Organizátor súťaže, adresa, kontakt 

 

Prvé slovenské literárne gymnázium  

Železničná 260 

050 01 Revúca 

Tel.č. : 058 4426401, 058 4881020 

e-mail pslgrevuca@ferdonet.sk                                           

www.pslgrevuca.eu 

 

 

Čl. 5 

Riadenie súťaže 

 

1. Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie súťaží vymenúva a odvoláva 

generálny riaditeľ príslušnej sekcie ministerstva školstva podľa obsahového zamerania 

súťaže na základe návrhu gestora alebo organizátora súťaže.  

2. Členstvo v odbornej komisii, ako i funkcia predsedu odbornej komisie je čestné 

a nezastupiteľné. 

3. Odborná komisia je trojčlenná, zložená z pedagógov  PSLG vyučujúcich literárnu 

tvorbu, žurnalistiku a odborného zamestnanca Oddelenia školstva a kultúry 

Banskobystrického samosprávneho kraja. 

4. Odbornú porotu a predsedu odbornej poroty vymenuje predseda odbornej komisie. 

5. Odbornú porotu riadi jej predseda, dáva podklady pre odbornú komisiu, ktorá 

pripravuje vyhodnotenie súťaže. 

6. Odborná porota pracuje podľa organizačného poriadku a propozícií súťaže. 

mailto:pslgrevuca@ferdonet.sk
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Čl. 6 

Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ. 

2. Súťaž je dvojkolová, školy posielajú víťazné práce do celoslovenského kola. 

3. Súťažné práce v troch identických exemplároch s maximálnym rozsahom tri na 

počítači písané strany bude hodnotiť odborná porota v troch kategóriách: 

a) poézia, 

b) próza, 

c) publicistika. 

4. Na každej súťažnej práci musí byť uvedené meno a priezvisko, trieda, škola a dátum 

narodenia autora. 

5. Príspevky musia byť napísané na počítači. 

6. Príspevky nesmú byť publikované do dňa zverejnenia výsledkov súťaže. 

7. Účastník súťaže je povinný dodržať termín uzávierky. Príspevky zaslané po termíne 

nebudú akceptované. 

8. Téma prác je voľná. 

9. Odborná porota vyberie tri najlepšie práce v každej kategórii, ktoré získavajú zlaté 

pásmo. Autori dostanú diplom  a vecnú cenu. Ostatné práce rozdelí porota podľa 

kvality do strieborného a bronzového pásma. Autori týchto prác dostanú diplom.  

10. Študenti PSLG v Revúcej vyberú jednu prácu, ktorej autor získava Cenu PSLG            

v Revúcej. 

11. Pri výraznom prekročení rozsahu nemusia byť hodnotené práce v celom znení. 

12. Uzávierka súťaže sa uskutoční každoročne v decembri, vyhodnotenie v marci 

nasledujúceho roka (konkrétny termín určí organizátor súťaže). 

13. Rozhodnutie poroty je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

 

                                                    

Čl. 7 

Spôsob vyhodnotenia súťaže 

 

1. Za odbornosť a objektívnosť hodnotenia zodpovedá predseda poroty. 

2. Výsledky súťaže predseda poroty verejne vyhlási na vyhodnotení, následne sú 

zverejnené aj na internetovej stránke PSLG v Revúcej. 

3. Predseda poroty odovzdáva diplomy a ceny víťazom. 

4. Porota uskutoční pracovný seminár pre súťažiacich, ich pedagógov a študentov PSLG 

v Revúcej, na ktorom vyhodnotí jednotlivé súťažné práce. 

5. Riaditeľstvo PSLG v Revúcej zohľadní výsledky súťaže pri prijímacom konaní na 

PSLG v Revúcej. 

 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

1. Účasť na súťaži KLR je dobrovoľná. 

2. Súťaže sa zúčastnia žiaci ZŠ, ktorí spĺňajú podmienky stanovené organizačným 

poriadkom a propozíciami súťaže. 

3. Účasť žiakov predpísaných ročníkov  (žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ)  musí byť dodržaná. 

4. Všetci súťažiaci majú právo na úhradu stravy, ubytovania, cestovných nákladov 

spojených s účasťou v súťaži v zmysle platných právnych predpisov. 
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5. Každý súťažiaci je povinný dodržiavať pravidlá súťaže a rešpektovať pokyny 

organizátorov. 

 

 

Čl. 9 

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich 

 

   1. Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu všetkých 

aktivít v  rámci KLR  je zabezpečovaná v zmysle základných právnych noriem BOZ pri 

práci, výchove a vyučovaní  uvedených v Zákonníku práce a pokynoch  ministerstva 

školstva a jednotlivých organizátorov. 

2. Ak sa žiaci zúčastňujú vyhodnotenia KLR mimo sídla školy, sprevádzajúci         

pedagogický dozor dohliadne, aby boli poučení o hlavných zásadách BOZ. 

3.  V prípade, keď žiak cestuje na vyhodnotenie súťaže, prinesie so sebou písomný súhlas   

zákonného zástupcu k účasti žiaka na vyhodnotení. 

 

 

Čl. 10 

Finančné zabezpečenie súťaže, štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných 

prostriedkov 

 

1. Súťaž finančne zabezpečujú:  

– vyhlasovateľ, 

– organizátor súťaže, 

– ďalší organizátori súťaže, 

– sponzori súťaže. 

2. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním celoštátneho kola KLR sú 

hradené z finančných prostriedkov vyhlasovateľa  a organizátora  celoštátnej súťaže.  

3. Náklady spojené s účasťou v celoštátnom kole uhradí organizátor súťaže súťažiacemu,  

ktorý  sa umiestnil v zlatom pásme a 1 sprevádzajúcemu pedagógovi. 

4. Finančné  prostriedky na organizovanie celoštátnej súťaže prideľuje vyhlasovateľ 

súťaže každoročne na základe predloženého plánovaného rozpočtu na jednotlivý 

ročník súťaže.    

5. Ceny, diplomy a čestné uznania pre súťažiacich zabezpečujú organizátori súťaže. 

6. Z finančných prostriedkov sa zabezpečujú ceny pre súťažiacich v zlatom pásme, 

diplomy, cestovné, stravné, poštovné náklady, materiálno-technické zabezpečenie, 

prenájom priestorov, odmeny za vykonané práce 

7. Organizátor nepožaduje od súťažiacich účastnícky poplatok. 

 

 

 

Čl. 11 

 Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Kukučínova literárna Revúca, schválený 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 

369/2002-42. 
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Čl. 12 

Schválenie a účinnosť 

 

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

Slovenskej republiky dňa 20. 09. 2017 pod číslom 2017-13607/43366:2-10A0  

s účinnosťou od 01. 01. 2018. 

 

 

 

 

Mgr. Ľuboslava Lacjaková  

riaditeľka 

 

 

 

 

 

 


