
Organizačný poriadok súťaže 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

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

Vyhlasovateľom súťaže je Základná škola kráľa Svätopluka Nitra. 

 

Čl. 1 

Charakteristika súťaže 
 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť dieťa/žiak, ktorý:  

  napíše poéziu alebo prózu na danú tému v slovenskom jazyku,  

  nakreslí výtvarné dielo, 

  vytvorí elektronické dielo. 

2. Súťaže sa môže zúčastniť pedagogický zamestnanec, ktorý: 

  napíše poéziu alebo prózu na danú tému v slovenskom jazyku. 

3. Všetky diela musia mať súvislosť s históriou Veľkej Moravy,  osobnosťou Svätopluka 

alebo aktuálne vyhlásenými témami. Dielo nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde 

publikované. 

   Súťaž  sa zverejňuje: 

  prostredníctvom Domov Matice slovenskej, 

  vlastnými informačnými zdrojmi, 

  na internetovej stránke organizátora a vyhlasovateľa. 

4. 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. 

5. 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. Vedie žiakov k samostatnej a tvorivej činnosti. 

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

súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Čl. 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 
 

 

1. Súťaž má postupový charakter. Podmienkou účasti v celoštátnom kole je úspešný 

výber v školskom kole.  

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

posielajú práce do celoštátneho kola.  Na škole riadi činnosť školská odborná komisia. 

3. Počet postupových kôl: 

  1. školské, 

  2. celoštátne. 

 

 

 



 

 

 

4. Kategórie:  

 

LITERÁRNA  ČASŤ VÝTVARNÁ  ČASŤ  

 

I. kategória  
žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ 

I. kategória                           

 žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ  

 

 poézia 

 próza 

 

ELEKTRONICKÁ  ČASŤ 

II. kategória                          

žiaci 5. – 7. ročníka  ZŠ,  

žiaci osemročných     gymnázií  

príma – sekunda 

II. kategória                      

 žiaci 5. – 7. ročníka  ZŠ , žiaci 

osemročných gymnázií príma – 

sekunda 

I. kategória                          

žiaci 5. – 7. ročníka  ZŠ , žiaci 

osemročných gymnázií príma 

– sekunda 

 poézia 

 próza 

 

 

III. kategória                          

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ,     žiaci 

osemročných gymnázií  tercia - 

kvarta 

III. kategória                         

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ,     žiaci 

osemročných gymnázií     tercia 

- kvarta 

II. kategória                        

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ,   žiaci 

osemročných gymnázií  tercia 

– kvarta 

 poézia 

 próza 

 

 

IV. kategória  
pedagogickí zamestnanci 

 poézia, próza 

IV. kategória                        

žiaci zo špeciálnych základných 

škôl, špeciálnych výchovných 

zariadení. 

 

 

Čl. 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť odborných komisií 
 

 

1. Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je organizovaná Základnou školou kráľa 

Svätopluka v Nitre a riadená na celoštátnej úrovni odbornou celoštátnou komisiou. 

2. Riadenie súťaže:  

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

členov (zástupca DMS v Nitre – 1, odborníci v jednotlivých oblastiach (literárna, 

výtvarná, elektronická) – 3, riaditeľ školy Základnej školy kráľa Svätopluka Nitra – 

1), 

   celoštátnu komisiu riadi predseda, ktorého na návrh Základnej školy kráľa 

Svätopluka Nitra vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho 

školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

   členov celoštátnej komisie do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva 

generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na základe návrhu Základnej školy kráľa 

Svätopluka Nitra,  



   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. 

3. Školské kolá súťaže organizačne a finančne zabezpečuje príslušná škola a riadi 

školská odborná komisia, ktorú vymenuje riaditeľ školy.  

4.  Predseda odbornej komisie na škole po ukončení súťaže vypracuje písomnú správu 

o priebehu a výsledkoch súťaže. Správu spolu s výsledkovou listinou vrátane prehľadu 

zapojenosti detí a žiakov do súťaže v príslušnom školskom roku  poskytne Základná škola 

kráľa Svätopluka Nitra. 

5.  Celoštátne organizačne zabezpečuje súťaž Základná škola kráľa Svätopluka Nitra 

v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre. 

6.    Celoštátna komisia garantuje odbornú stránku príslušnej súťaže. 

7.    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,  

  zabezpečenie financovania súťaže a podujatí s ňou súvisiacich, 

  iné podľa potreby.   

 

Čl. 4 

Hodnotenie vedomostí a zručností detí a žiakov 
 

 

1. Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. 

2. Pri výbere oceňovaných výtvarných  prác bude hodnotené najmä výtvarné estetické 

spracovanie námetu, ale aj prístup k téme. Do užšieho výberu budú zaradené práce, pri 

ktorých bude použitá netradičná, resp. náročnejšia výtvarná technika, práce s výtvarne 

čistým spracovaním námetu s dobre zvládnutou spontánnou kresbou, farebným 

spracovaním, kompozíciou. 

3. Celoštátna odborná komisia po prečítaní vyhodnotí aj všetky zaslané literárne práce. 

Pri výbere najlepších prác bude kladený dôraz najmä na 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 

a celkovým uchopením témy. 

4. Celoštátna odborná komisia pri posudzovaní elektronických prác vyhodnotí všetky 

zaslané práce a zameria sa predovšetkým na originalitu spracovania zvolenej témy 

a náročnosť spracovania.  

5. Celoštátna odborná komisia má právo  niektorú z cien neudeliť, ak súťažné práce 

nedosiahnu požadovanú úroveň. 

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

súťaže a v ďalších médiách podľa možností organizátora a vyhlasovateľa. 

7. Celoštátna  odborná  komisia  súťaže zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého 

ročníka súťaže.  



8. Predseda celoštátnej odbornej komisie súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva zašle 

organizačnému útvaru ministerstva, ktorý je gestorom súťaže, správu o priebehu 

súťaže spolu s výsledkovou listinou do 30 dní po ukončení najvyššieho kola súťaže, 

vrátane prehľadu zapojenosti detí a žiakov do súťaže na všetkých úrovniach 

v príslušnom školskom roku. 

 

Čl. 5 

Organizátor súťaže, adresa, kontakt 
 

Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou vykonáva 

 

Základná škola kráľa Svätopluka Nitra 

Dražovská 6 

949 01  Nitra 

Tel.: +42137 741 2379   

 

Čl. 6 

Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži a postupový kľúč 
 

Rozsah: 
1. Do súťaže môže poslať dieťa/ žiak iba jednu prácu v literárnej časti a jednu vo 

výtvarnej časti.  Výtvarné diela iba vo formáte A4 – A3. Menšie a väčšie formáty 

budú vyradené. 

2. Literárne diela v rozsahu maximálne 4 strany.  Z prozaických literárnych útvarov sa 

odporúčajú rozprávky, poviedky, črty, reportáže. 

3. Za školu – školská odborná komisia -  posiela maximálne 3 práce vybraté v školskom 

kole v každej kategórii. 

4. Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na študijné, 

publikačné a výstavné účely.  

 

Počet: 
1.  Literárne diela sa posielajú v dvoch identických exemplároch v tlačenej podobe na 

adresu organizátora Základná škola kráľa Svätopluka Nitra a  v elektronickej  podobe na 

adresu:  svatoplukovo.kralovstvo1@gmail.com 

2.   Výtvarné diela sa posielajú na adresu príslušného organizátora:  Základná škola kráľa 

Svätopluka Nitra, Dražovská 6, 94901 Nitra. 

3.    Elektronické práce sa posielajú na adresu: svatoplukovo.kralovstvo2@gmail.com 

  

  

Termíny: 

 Vyhlásenie súťaže, rozposlanie výzvy: 01.11. 

 Školská práca: 02.11. – 15.01. 

 Odoslanie prác na adresu organizátora: do 01.02. 

 Hodnotenie prác na celoštátnej úrovni: 02.02. – 15.03. 

 V priebehu mesiaca apríl bude uskutočnené slávnostné vyhodnotenie súťaže za účasti 

víťazov spojené s vernisážou prác.  

 

 

 

mailto:svatoplukovo.kralovstvo1@gmail.com
mailto:svatoplukovo.kralovstvo2@gmail.com


 

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 
 

 

1. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaží zodpovedajú organizátori a pedagógovia 

poverení riaditeľmi príslušných škôl. Na vyhlásenie výsledkov súťaže cestujú 

deti/žiaci v sprievode pedagóga alebo inej zodpovednej osoby, určenej riaditeľom 

školy so súhlasom zákonného zástupcu. 

2. Deti/žiaci potrebujú k účasti v súťaži písomný súhlas zákonného zástupcu. 

 

Čl. 8 

Finančné zabezpečenie súťaže, štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných 

prostriedkov 

 

 

1.      Súťaž finančne zabezpečujú:  

 Matica slovenská  

 sponzori súťaže a ďalšie osoby sa podieľajú na financovaní vecnou formou: 

odborné, personálne, administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory. 

2. Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s prípravou 

a organizáciou súťaže na celoštátnej úrovni. 

3. Zo schválených finančných prostriedkov na celoštátnej úrovni je možné uhradiť 

výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže: 

– cestovné: účastníkom – víťazom celoštátnej súťaže je možné uhradiť cestovné v 

zmysle platného zákona o cestovných náhradách. Účastníkom sa uhrádza 

najekonomickejší spôsob dopravy – vlak, autobus; 

– stravovanie: účastníkom súťaže je možné poskytnúť  stravu do výšky stravného v 

zmysle platného zákona; 

– ubytovanie: na súťaž sa prednostne využíva ubytovacie zariadenia v rezorte 

školstva, školské internáty, resp. alternatívne ubytovanie. Ubytovanie je možné 

zabezpečiť pre víťazov pri slávnostnom vyhodnotení. 

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

ks na reprezentačné účely. 

5.   Prenájom priestorov Základnej školy kráľa Svätopluka Nitra: bezplatne. 

6.   Výzdoba priestorov Základnej školy kráľa Svätopluka Nitra.  

7.   Kancelárske a telekomunikačné potreby. 

8.   Odmeny za vykonané práce:  

                                             pre členov Slovenskej celoštátnej komisie súťaže (7 €/ hod/člen). 

9.   Ceny pre víťazov celoštátneho kola:  

                                             jednotlivci na prvých troch miestach spolu do 72€. 
 

 

 

 



                                                                 

 

Čl. 9 

 Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, schválený 

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

2018/16368:2-10A0. 

 

 

Čl. 10 

Schválenie a účinnosť 
 

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

Slovenskej republiky dňa  30. 07. 2021  pod číslom   2021/17626:2-A2110                                                             

s  účinnosťou od 01.11.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alexandra Ďurišová 

      riaditeľka Základnej školy kráľa  

                                                                                              Svätopluka v Nitre  

 

 
 

 

 

 


