
Organizačný poriadok súťaže 
vypracovaný v súlade so smernicou MŠVVŠ SR č. 27/2011 z 1.júna 2011 o organizovaní, riadení 

a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

 

 
a) charakteristika súťaže, jej poslanie  

Súťaže sa môže zúčastniť dieťa/ žiak alebo kolektív autorov (min. 2 deti/žiaci), ktorí  

A) napíšu poéziu alebo prózu na danú tému v slovenskom jazyku,  

B) nakreslia výtvarné dielo.  

Literárne dielo (poézia a próza) a výtvarné dielo musí mať súvislosť s históriou Veľkej Moravy 

a osobnosťou Svätopluka.  

 

Dielo nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované. 

Súťaž  sa zverejňuje: 

 prostredníctvom Domov MS, 

 prostredníctvom KŠÚ, 

 vlastnými informačnými zdrojmi, 

 na internetovej stránke organizátora, spoluorganizátora a podporovateľa. 

 

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii našej 

národnej identity, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné 

historické medzníky. 

Súťaž je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzuje na školskú výučbu a rozvíja ju 

na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania 

a talentu detí/ žiakov na základe ich súťaživosti. 

Súťaž  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je riadená na celoštátnej úrovni Slovenskou celoštátnou 

komisiou. 

Riadenie súťaže:  

 celoštátna komisia garantuje odbornú stránku príslušnej súťaže a je zložená z 5 členov ( zástupca 

DMS v Galante - 1, odborníci VŠ – 3, riaditeľ školy ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava – 1), 

 celoštátnu komisiu riadi predseda, ktorého na návrh ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 

vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

 členov celoštátnej komisie do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister na základe 

návrhu predsedu celoštátnej komisie príslušnej súťaže, 

 funkčné obdobie predsedu a členov celoštátnej komisie je päťročné, členstvo v komisii je 

nezastupiteľné, 

 v prípade preukázateľných vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže predseda alebo 

ktorýkoľvek člen komisie písomne požiadať ministerstvo o uvoľnenie z funkcie. 

 



 

b)  štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

Súťaž má postupový charakter podmienkou účasti v celoštátnom kole je úspešný výber v školskom 

kole.  

Školské kolá organizujú školy a školské zariadenia na základe dobrovoľnosti. Školy posielajú práce 

do celoštátneho kola.  

 

Počet kôl: 

- 1. školské, 

- 2. celoštátne. 

 

Súťaží sa:  

A) literárna časť: 

I. kategória (2.- 4. ročník)  

 poézia 

 próza 

 II. kategória (5.- 7. ročník)  

 poézia  

 próza 

III. kategória (8.- 9. ročník) 

 poézia 

 próza 

B) výtvarná časť: 

I. kategória  - (MŠ-1. ročník) 

II. kategória - (2.- 4. ročník)  

III. kategória - (5.- 7. ročník) 

IV. kategória - (8.- 9. ročník) 

 

c)  odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť odborných komisií 

 

Celoštátne organizačne zabezpečuje súťaž Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka 

Šintava v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante. 

Celoštátna komisia garantuje odbornú stránku príslušnej súťaže. 

 

Do organizačného zabezpečenia patrí: 

 zabezpečenie a vypracovanie propozícií pre každý ročník súťaže, 

 propagácia  a distribúcia informácií prostredníctvom médií, 

 zabezpečenie cien: plakety, diplomy, vecné ceny, 

 zabezpečenie odbornej hodnotiacej poroty, 

 zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien a vernisáž výstavy, 

 zabezpečenie sprievodných podujatí: odborný seminár pre učiteľov, tvorivé dielne 

a workshopy pre deti a mládež a pod. 



 zabezpečenie financovania súťaže a podujatí s ňou súvisiacich, 

 iné podľa potreby.   

 

d) hodnotenie vedomostí a zručností detí a žiakov porotami 

Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. 

Pri výbere oceňovaných výtvarných  prác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie námetu, 

ale aj prístup k téme. Do užšieho výberu sú zaraďované práce, pri ktorých bude použitá netradičná, 

resp. náročnejšia výtvarná technika, práce s výtvarne čistým spracovaním námetu s dobre 

zvládnutou spontánnou kresbou, farebným spracovaním, kompozíciou. 

Členovia komisie pre posudzovanie literárnych prác po prečítaní vyhodnotia všetky zaslané práce. 

Pri výbere oceňovaných prác sa hodnotí najmä autorov prístup k téme, jej spracovanie po obsahovej 

i formálnej stránke, originalitu. Do užšieho výberu budú zaradené práce, ktoré zaujali výberom 

jazykových prostriedkov, originálnym nápadom. 

Členovia komisie majú právo  niektorú z cien neudeliť, ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú 

úroveň. 

Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže 

a v ďalších médiách podľa možností organizátora a spoluorganizátorov. 

 

e) organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt 

Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou, vykonáva: 

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava. 

Mierové nám. 10 

925 51 Šintava 

Tel. 031/7892434 

 

v súčinnosti s hlavným podporovateľom súťaže : 

Matica slovenská 

Nám. J. C. Hronského 1 

 036 52 Martin 

tel.: 043/401 28 11  (spojovateľka Martin) 

tel.: 043/401 28 20  (sekretariát Martin) 

tel.: 02/52 92 68 68 (sekretariát Bratislava) 

 

f) podmienky účasti detí a žiakov v súťaži a postupový kľúč 

Rozsah: 

Do súťaže môže poslať dieťa/ žiak – kolektív autorov iba jednu prácu v literárnej časti a jednu vo 

výtvarnej časti.  



Literárne diela v rozsahu maximálne 4 strany. Za školu sa posielajú maximálne 3 práce vybrané 

v školskom kole. Z prozaických literárnych útvarov sa odporúčajú: rozprávky, poviedky, črty, 

reportáže. 

Výtvarné diela formátu A4 – A3. Menšie a väčšie formáty budú vyradené. 

Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na študijné, publikačné a výstavné 

účely.  

Počet: 

A) Literárne diela sa posielajú v štyroch identických exemplároch v tlačenej podobe na adresu 

organizátora Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava. 

B) Výtvarné diela sa posielajú na adresu príslušného organizátora Základná škola s materskou 

školou kráľa Svätopluka Šintava. 

 

Termíny: 

11. 12.   vyhlásenie súťaže, rozposlanie výzvy  

12. 12. - 28. 2.  školská práca      

do 15. 4.  odoslanie prác na adresu organizátora 

16. 4. - 15. 6.  hodnotenie  prác na celoštátnej úrovni 

V júni  bude slávnostné vyhodnotenie súťaže za účasti víťazov spojené s vernisážou prác. 

 

g) bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaží zodpovedajú organizátori a pedagógovia poverení 

riaditeľmi príslušných škôl. Na súťaže cestujú deti/ žiaci v sprievode pedagóga alebo inej 

zodpovednej osoby, určenej riaditeľom školy. Deti/ žiaci potrebujú k účasti v súťaží písomný súhlas 

zákonného zástupcu. 

h)  charakteristika medzinárodnej súťaže 

Medzinárodné kolo neexistuje. 

i) odborná príprava detí/ žiakov na súťaž 

Odbornú prípravu detí/ žiakov na súťaž zabezpečujú zapojené školy ako integrálnu súčasť 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

j) štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov 

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s prípravou a organizáciou súťaže na 

celoštátnej úrovni.  

Z finančných prostriedkov  na celoštátnej úrovni budú hradené výdavky súvisiace s prípravou a 

organizovaním súťaže: 

Cestovné – Účastníkom- víťazom celoštátnej súťaže sa uhrádza cestovné v zmysle platného 

zákona o cestovných náhradách. Účastníkom sa uhrádza najekonomickejší spôsob dopravy- 

vlak, autobus. 

Stravovanie – Účastníkom súťaže sa poskytne strava do výšky stravného v zmysle platného 

zákona. Na súťaž sa prednostne využívajú  služby účelových zariadení rezortu školstva – 



zariadení školského stravovania (ŠJ pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Sereď prostredníctvom Výdajnej 

školskej jedálne pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava).  

  

Ubytovanie – Na súťaž sa prednostne využíva ubytovacie zariadenia v rezorte školstva, školské 

internáty (Obchodná akadémia Sereď), resp. alternatívne ubytovanie Hotel Hutník Sereď. 

Ubytovanie bude zabezpečené pre víťazov pri slávnostnom vyhodnotení. 

Materiálno-technické zabezpečenie – vydanie brožúry pre každého účastníka + 10 ks pre 

reprezentačné účely 

 prenájom priestorov ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava: bezplatne 

 výzdoba ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava: 50 € 

 

Odmeny za vykonané práce – pre členov Slovenskej celoštátnej komisie súťaže (50 €/ člen) 

 

Ceny pre víťazov: 

 

jednotlivci na prvých 

troch miestach spolu 

do 

kolektívy na prvých  

troch miestach spolu  

do 

celoštátne  72 €  210 €  

 

 

Finančné zabezpečenie súťaže: 

 finančná dotácia od Matice slovenskej, 

 finančná dotácia od sponzorov  súťaže, 

 účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: odborné, personálne, administratívne 

a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátor, spoluorganizátori). 

 

k) účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

Organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pod číslom 2012-15854/43842:2-921 zo dňa 9. októbra 2012. 

Podľa tohto Organizačného poriadku sa postupuje od 1. novembra 2012.   

 

 


