Číslo spisu: 2019/6274:30-A1030
Zoznam oblastí pre školský rok 2019/2020,
na základe ktorého bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej MŠVVŠ SR) prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov
zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu
na povolanie v súlade s § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov
1. Medzinárodné programy a projekty
1.1. Medzinárodné programy
(zabezpečuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – SAAIC –
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu)
Akcie programu Erasmus+

určené
žiakom

KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy

SOŠ

KA2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy len s dlhodobými mobilitami žiakov

ZŠ, SŠ

1.2. Projekt pod čestnou záštitou MŠVVŠ SR (zabezpečuje Občianske združenie Detský
čin roka)
Názov projektu

určené žiakom

Detský čin roka

ZŠ, SŠ

2. Predmetové olympiády a celoštátne súťaže
2. 1. Predmetové olympiády, ktorých organizátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

Názov súťaže

Súťaž určená žiakom

Kategória súťaže

Biologická olympiáda

ZŠ, SŠ

A

Dejepisná olympiáda

ZŠ, SŠ

A

Fyzikálna olympiáda

ZŠ, SŠ

A

Geografická olympiáda

ZŠ, SŠ

A

Chemická olympiáda

ZŠ, SŠ

A

Matematická olympiáda

ZŠ, SŠ

A

Olympiáda v informatike

SŠ

A

1

Olympiáda v anglickom jazyku

ZŠ, SŠ

A

Olympiáda vo francúzskom jazyku

ZŠ, SŠ

A

SŠ

A

Olympiáda v nemeckom jazyku

ZŠ, SŠ

A

Olympiáda v ruskom jazyku

ZŠ, SŠ

A

SŠ

A

ZŠ, SŠ

A

Pytagoriáda

ZŠ

A

Technická olympiáda

ZŠ

A

Turnaj mladých fyzikov

SŠ

A

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda v španielskom jazyku
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Termínovník všetkých kôl týchto súťaží zostavuje IUVENTA. Všetky informácie o súťažiach,
spolu s organizačnými poriadkami a metodickými pokynmi sú zverejnené na internetovej
stránke www.olympiady.sk.

2.2. Celoštátne súťaže, ktorých organizátorom je Štátny inštitút odborného
vzdelávania, Bellova 54/A, Bratislava 37
Súťaž určená
žiakom

Kategória
súťaže

Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ Mladý mechatronik

SOŠ

B

Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ kuchár, cukrár
GASTRO JUNIOR METRO CUP

SOŠ

B

Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ Victoria Regia

SOŠ

B

Odborná súťaž zručností „Skills Slovakia“ Ukáž čo vieš
kaderník

SOŠ

B

Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ stavebníctvo (murár,
stolár) - SUSO

SOŠ

B

SŠ

A

Súťaž Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku

SOŠ

A

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií
na počítači

SOŠ

A

SŠ

A

SOŠ

A

SŠ

A

SOŠ

A

Názov súťaže

Stredoškolská odborná činnosť

Súťaž ENERSOL SK – využitie alternatívnych zdrojov energie
ZENIT v elektronike
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve

Termínovník všetkých kôl týchto súťaží zostavuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Všetky informácie o súťažiach, spolu s organizačnými poriadkami a metodickými pokynmi sú
zverejnené na internetovej stránke www.siov.sk časť Odborná tvorivosť.
2

2.3. Celoštátne súťaže, ktorých organizátormi sú
právnické osoby
Názov súťaže
Módna línia mladých
Autoopravár Junior
Na bicykli bezpečne
(detská dopravno-výchovná súťaž)
Súťaže organizovaných v rámci
predmetu aplikovaná ekonómia

školy, školské zariadenia a iné

organizátor
SOŠ podnikania,
Masarykova 24, Prešov
Cech predajcov a autoservisov
SR, Tomášikova 26, Bratislava
AGŠ, s.r.o., Komenského
3939, Liptovský Mikuláš
Junior Achievement
Slovensko, n.o.,
Pribinova 4195/25, Bratislava

Šaliansky Maťko
(súťaž v prednese slovenskej
povesti)

Miestny odbor Matice
slovenskej Šaľa, Murgašova
ul. č. 44, Šaľa v zastúpení
MUDr. Svetozárom Hikkelom.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo
mám rád Slovensko

ŠPÚ Bratislava

Biblická olympiáda
Biblická olympiáda z evanjelického a.
v. náboženstva a náboženskej
výchovy
Štúrovo pero
Štúrov Zvolen
Hviezdoslavov Kubín
Pekná maďarská reč

Katolícke pedagogické
a katechické centrum, n. o.
Bottova 15, Levoča
Generálny biskupský úrad
Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, Školské oddelenie,
Palisády 46, Bratislava
Krajská knižnica Ľ. Štúra,
Štúrova 5, Zvolen
Podpolianske osvetové
stredisko
Bystrický rad 1, Zvolen
Mestské kultúrne stredisko,
Dolný Kubín
Gymnázium a ZŠ s VJM
Sándora Máraiho,
Kuzmányho 6, Košice

Súťaže študentov konzervatórií

konzervatória SR

Slávik Slovenska
(spevácka súťaž detí v interpretácii
slovenskej ľudovej piesne)

Občianske združenie Slávik
Slovenska, Bradlianska 11
Bratislava
Občianske združenie
Supertrieda, Heydukova 18,
Bratislava
Stredná odborná škola
stavebná - Építészeti
Szakközépiskola Nitrianska
cesta 61, Nové Zámky
Mesto Šaľa,
Námestie Svätej Trojice 7,Šaľa
Zväz Rusínov-Ukrajincov,
Požiarnicka 17, Prešov
Stredná umelecká škola
scénického výtvarníctva,
Sklenárova 7, Bratislava

Supertrieda
(súťaž v umeleckej tvorbe žiakov)
Poznaj slovenskú reč

Zlatá priadka
Festival drámy a umeleckého slova
Alexandra Duchnoviča
Slovensko, krajina v srdci Európy
(súťaž výtvarných prác detí
a mládeže)
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Súťaž
určená
žiakom

Kategóri
a súťaže

SOŠ

B

SOŠ

B

ZŠ

A

SOŠ

B

ZŠ

A

ZŠ, SŠ

A

ZŠ, SŠ

B

ZŠ, SŠ

B

SŠ

B

ZŠ, SŠ

B

ZŠ, SŠ

A

ZŠ, SŠ

A

konzervatória

A

ZŠ

A

ZŠ, SŠ

B

ZŠ, SŠ
s VJM

A

ZŠ

B

ZŠ, SŠ

B

ZŠ, SŠ

B

Talent – umenie – kumšt

Súkromná stredná umelecká
škola, Kyslá 24, HodrušaHámre

Duchnovičov Prešov

Rusínska obroda
na Slovensku, Masarykova 20,
Prešov

ZŠ, ZUŠ

B

ZŠ, SŠ

B

Organizačné poriadky týchto súťaží sú zverejnené na webovej stránke www.minedu.sk
v časti Regionálne školstvo, Súťaže detí a žiakov škôl. Technicko-organizačné pokyny
pre príslušný ročník súťaže vydáva organizátor súťaže.

2.4. Celoštátne súťaže žiakov škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorých organizátormi sú Združenie odborných učilíšť Slovenska, špeciálne
školy a špeciálne výchovné zariadenia.
Názov súťaže
Chemicko-biologická olympiáda
sluchovo postihnutých žiakov ZŠ
Celoštátna súťaž zručností žiakov OU
v učebnom odbore Murár
Celoštátna súťaž odborných
vedomostí a praktických zručností
žiakov OU v učebnom odbore Kuchár
Celoštátna súťaž odborných
vedomostí a praktických zručností
žiakov OU v učebnom odbore
Cukrárska výroba
Celoštátna súťaž zručností žiakov OU
v učebnom odbore Služby a domáce
práce
Celoštátna súťaž praktických zručností
a odborných vedomostí žiakov OU
v učebnom odbore Maliar
Príprava, skladovanie a predaj tovaru
– celoštátna súťaž odborných
vedomostí a pracovných zručností
žiakov OU
Celoštátna súťaž odborných
vedomostí a pracovných zručností
žiakov OU v učebnom odbore
Opatrovateľská starostlivosť
Celoštátne športové hry reedukačných
centier a diagnostických centier –
dievčatá
Celoštátne športové hry reedukačných
centier a diagnostických centier –
chlapci (do 15 r.)
Celoštátne športové hry pre žiakov
s telesným postihnutím – integrované
športové hry

Organizátor
ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP
internátna, Drotárska cesta 48,
Bratislava
Organizátor súťaže sa každý rok
mení

Kategória súťaže
B
B

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

B

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

B

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

A

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

B

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

B

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

B

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

A

Organizátor súťaže sa každý rok
mení

A

ZŠI, SOUI Mokrohájska 3,
Bratislava
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A

Celoštátne športové hry zrakovo
postihnutých žiakov s medzinárodnou
účasťou
Celoštátne športové hry sluchovo
postihnutých žiakov
Putovný pohár integrácie
Medzinárodná súťaž žiakov v stolnom
tenise
Celoštátne športové hry žiakov
odborných učilíšť – dievčatá

ZŠ internátna, Nám. Š. Kluberta
2, Levoča
Organizátor súťaže sa každý rok
mení
Spojená škola internátna,
Masarykova 20/c, Prešov
Organizátor súťaže sa každý rok
mení
Organizátor súťaže sa každý rok
mení

A
A
B
A
A

Organizačné poriadky týchto súťaží sú zverejnené na webovej stránke www.minedu.sk
v časti Regionálne školstvo, Súťaže detí a žiakov škôl. Technicko-organizačné pokyny
pre príslušný ročník súťaže vydáva organizátor súťaže.
2.5 Športové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR
(zabezpečujú školy, školské zariadenia, Slovenská asociácia športu na školách a národné
športové zväzy a asociácie, oceňujú sa prvé tri miesta v súťaži jednotlivcov a v súťaži
družstiev)
Názov súťaže

Súťaž určená žiakom

Atletika

ZŠ (družstvá a jednotlivci), SŠ (jednotlivci – žiačky
a žiaci)

A

ZŠ, SŠ (družstvá a jednotlivci – žiačky a žiaci)

A

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ (koedukované družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

SŠ (družstvá žiakov)

A

SŠ (družstvá žiakov)

A

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ (tri vekové kategórie – družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

A

ZŠ (družstvá žiačok)

A

SŠ (jednotlivci – žiačky a žiaci)

A

Cezpoľný beh
Basketbal
Bedminton
Minifutbal
Malý futbal
Veľký futbal
Futsal
Florbal
Gymnastika –
gymnastický
štvorboj
Hádzaná
Stolný tenis
Volejbal
Vybíjaná
Aerobic

Kategória súťaže
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Orientačný beh

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)

Medzinár. súťaž
ISF – Hádzaná

školské družstvá (družstvá žiakov a žiačok)

medzinárodná súťaž

Medzinár. súťaž
ISF – Futsal

školské družstvá (družstvá žiakov)

medzinárodná súťaž

školské družstvá (družstvá žiakov a žiačok), národné
družstvá (družstvá žiakov a žiačok)

medzinárodná súťaž

školské družstvá (družstvá žiakov a žiačok), národné
družstvá (družstvá žiakov a žiačok)

medzinárodná súťaž

Medzinár. súťaž
ISF – Cezpoľný
beh
Medzinár. súťaž
ISF –
Bedminton

A

Program (zoznam a termínovník) týchto súťaží zostavuje sekcia športu. Všetky informácie
o súťažiach, ich organizácii a financovaní sú dostupné na webovej stránke
www.skolskysport.sk .

Mgr. JUDr. Martina Lubyová, Ph. D., v. r.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

6

