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ORGANIZAČNÝ PORIADOK  
súťaže MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY 

 

Tento organizačný poriadok 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 MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY (ďalej len súťaž) je:  

a) Prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí vedomosti z dejín; pripomenúť si  

výročie Slovenského národného povstania  a výročie ukončenia  druhej svetovej vojny 

a víťazstva nad fašizmom, budovať  úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v II. 

svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho 

ľudu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí, učiť sa 

rozumieť iným ľuďom a byť voči ním tolerantní, vychovávať žiakov k poznaniu 

odlišností ľudí, národov a národností, rás, kultúr a náboženstiev, prispievať 

k porozumeniu a výchove k mieru, k právam dieťaťa. 

b) Podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín. 

c) Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov s hlbším záujmom o dejiny. 

d) Popularizovať históriu medzi žiakmi, aby sa stala súčasťou podobných foriem 

súťaženia. 

e) Vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii s dôrazom na dejiny 

Slovenska. 

f) Prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov. 

 

Čl.2 

Charakteristika súťaže 

 

 Súťaž je dobrovoľnou predmetovou súťažou jednotlivcov a družstiev, ktorá priamo 

súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na školách.  

Súťaž je určená  žiakom  deviateho ročníka základných škôl a osem ročných gymnázií 

kvarty, zaoberajúcich sa učivom pátrame po minulosti, druhá svetová vojna v rokoch 1938 až 

1945. Súťaž sa usporadúva každoročne. 

 

Čl.3 

Štruktúra súťaže 

 

  Každý ročník pozostáva zo základného (školského) kola a celoslovenskej súťaže. 

Základné (školské) kolo je realizované formou testu. Okresné kolo je realizované na základe 

prihlásených sa škôl na súťaž okresného kola a celoslovenská súťaž je realizovaná prezenčnou 

formou vo vzdelávacom centre Múzea SNP. 

V  základných (školských) kolách žiaci súťažia jednotlivo, okresné kolo a celoslovenská 

súťaž súťažia v trojčlenných družstvách, družstvá sú zložené len zo žiakov deviatich ročníkov 

základných škôl a osemročných gymnázií kvarty. 
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Čl. 4  

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

Odbornú stránku súťaže zabezpečujú príslušné odborné komisie  (školská, okresná, 

celoslovenská). 

a) Za základné (školské) kolo je zodpovedný učiteľ dejepisu, alebo odborná komisia 

školy, učiteľ dejepisu môže po vyhodnotení testu stanoviť žiakom dielčiu známku 

z tejto problematiky, 

b) predsedu odbornej komisie okresného kola vymenováva a odvoláva predseda 

oblastnej organizácie príslušného SZPB a komisia sa skladá z člena historicko-

dokumentačnej komisie (ďalej HDK), z člena komisie pre prácu s učiteľmi, ženami 

a mládežou a vylosovaného učiteľa dejepisu prítomného na súťaži. 

Celoslovenskú súťaž organizačne zabezpečuje organizácia poverená predsedom SZPB. 

Organizovaním okresného  kola súťaže je poverená oblastná alebo základná organizácia 

SZPB v spolupráci s mestským úradom odboru školstva a centrom voľného času. V okresoch, 

kde nie je oblastná organizácia, túto úlohu preberá Základná organizácia SZPB po konzultácii 

s predsedom  oblastnej organizácii. Táto komisia zabezpečuje:  

a) organizáciu okresného kola súťaže v spolupráci s riaditeľstvami škôl, centrami 

voľného času a mestským úradom odborom školstva, školským úradom. 

b) vyhodnotenie výsledkov okresného kola. 

Základné (školské) kolá súťaže organizačne zabezpečuje učiteľka dejepisu respektíve 

školská komisia dejepisu. 

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. 

Žiaci súťažia v tematických okruhoch, II. svetová vojna v Európe a vo svete, 

Slovensko počas II. svetovej vojny, SNP  a  II. svetová vojna  v regióne, ktoré 

zodpovedajú učebným  osnovám, výkonovým a obsahovým štandardom II. svetovej vojny 

a národnooslobodzovacieho boja rokov 1938 až 1945 obsiahnutých v učebnici dejepisu 

pátrame po minulosti. Podmienky súťaže sa určujú a oznamujú každý rok vopred 

v propozíciách súťaže. 

Čl. 5 

Hodnotenie vedomostí žiakov porotami 

Súťaž prebieha formou riešenia didaktických testov. 

Pri testovej časti má vyriešený celý test bodovú hodnotu. Každá čiastková správna 

odpoveď má hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu je maximálne 45 

minút. 

       V školskom, v okresnom kole a celoslovenskej súťaži tvoria test úlohy z vybraného učiva 

dejepisu deviateho ročníka  a téz, ktoré sú zverejnené na www.szpb.sk.   

 

Čl. 6 

Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč 

 

Základného kola sa zúčastňujú žiaci deviatich ročníkov základných škôl a osemročných 

gymnázií kvarty.  Do školského a okresného  kola postupujú na základe rozhodnutia školskej 

komisie žiaci, ktorí splnia predpísané podmienky postupu (získajú najviac bodov v testovom 

http://www.szpb.sk/
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hodnotení), a po prihlásení sa školy na okresné kolo. Z okresného kola na celoslovenskú 

súťaž prihlási Oblastná organizácia najlepšie družstvo zo svojho okresu.   

Vypracovanie testov pre základné (školské), okresné kolá a celoslovenskú súťaž 

zabezpečí historicko-dokumentačná komisia SZPB.   

Zadané úlohy v testoch sú vypracované podľa platných učebných osnov dejepisu 

na gymnáziách a na stredných školách, kde sa dejepis vyučuje. 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení súťažného družstva takzvaný rozstrel 

piatich otázok. 

Zabezpečenie podmienok účasti na súťaž s vyučovacím jazykom národnostných menšín  

sa písomné testy,  realizujú v okresnom a celoslovenskom kole v slovenskom jazyku. 

Žiaci sa pripravujú na jednotlivé kolá súťaže samostatne, pričom môžu využívať odborné 

vedenie a konzultácie učiteľov alebo iných odborníkov. 

Čl. 7 

Práva a povinnosti súťažiacich 

a) účasť žiakov v súťaži je dobrovoľná  

b) súťažiaci majú právo byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaní o organizovaní súťaže 

a o podmienkach účasti v nej. Majú právo byť vopred oboznámení s kritériami hodnotenia 

a po absolvovaní súťaže dostať informácie o výsledkoch, 

c) súťažiaci sa môžu zúčastniť súťaže, ak splnia podmienky uvedené v tomto organizačnom 

poriadku. Sú povinní dostaviť sa v stanovený deň a hodinu na riešenie úloh a zotrvať 

na súťaži až do jej skončenia, rešpektovať rozhodnutia hodnotiacich a odborných komisií, 

súťažiť čestne v zmysle zásad súťaže, 

d) súťažiaci sa so znením testových úloh oboznámia bezprostredne pred vlastným riešením. 

Dovtedy sú testy utajené pre zabezpečenie regulárnosti súťaže, 

e) hodnotiaca komisia (porota) vo všetkých kolách opraví vypracované súťažné úlohy žiakov  

a na základe výsledkov určí ich konečné poradie. V sporných prípadoch rozhoduje 

predseda komisie, 

f) protest proti výsledkom a priebehu súťaže je možné podať písomne predsedovi príslušnej 

komisie (školskej, okresnej,  celoslovenskej), ihneď po skončení kola, 

g) opravené testy súťažiacich uschovávajú odborné komisie súťaže, ktoré realizovali príslušné 

kolo súťaže. 

Čl. 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

a) pri organizovaní všetkých kôl  musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné 

a hygienické zásady platné pri práci s deťmi a mládežou, 

b) za bezpečnosť a hygienu počas jednotlivých kôl zodpovedá: 

 v školskom kole riaditeľ a školská odborná komisia, 

 vo vyšších kolách organizátor. 

 Čl. 9 

Finančné zabezpečenie súťaže 

Základné (školské) kolá sú zabezpečované z rozpočtov škôl. 

Okresné kolo súťaže a celoslovenskú súťaž finančne zabezpečujú Oblastné organizácie 

zo svojho rozpočtu. 

      Z rozpočtu súťaže uhrádza náklady na celoslovenskú súťaž (ubytovanie, stravu, 

občerstvenie, cestovné náklady súťažiacich, tlač diplomov, výrobu medailí, ceny víťazom, 
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náklady na sprievodný program, cestovné členom porôt a oficiálnemu dozoru, zasadnutia 

komisií (občerstvenie, cestovné), a ďalšie náklady na podporné aktivity v súlade s poslaním 

súťaže. Návrh rozpočtu a odpočet čerpania v rozsahu poverenia kontraktom predkladá 

oblastná organizácia v stanovených termínoch ekonómke SZPB. 

      Nad rámec finančných prostriedkov pridelených SZPB sa na finančnom zabezpečení 

súťaží môžu podieľať aj spolupracujúce organizácie a sponzori. 

 

Čl. 10 

Schválenie a účinnosť 

 

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

Slovenskej republiky dňa  18. 04. 2018 pod číslom 2018/2491:3-10A0 s účinnosťou od 18. 

04. 2018. 

  

 

 

Ing. Pavol Sečkár, PhD. 

             predseda SZPB 

 


