
Propozície XIII. ročníka celoslovenskej súťaže 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
Základná škola kráľa Svätopluka Nitra 

                                                                    

Vyhlasovateľ súťaže:  Základná škola kráľa Svätopluka Nitra  

 

Odborný garant: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. - predseda komisie 

 

Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu.  Je 

príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne 

témy v spoločnosti a  významné historické medzníky.                  

Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR. 

 

Témy (spoločné pre všetky časti a kategórie): 

• Svätopluk a Nitra 

• Bol Svätopluk kráľ? 

• Cyril a Metod a ich nasledovníci 

• Sila slova a sila meča ako odkaz Svätoplukovho kráľovstva 

• Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby 

 

Termíny: 
• Vyhlásenie súťaže: 1. november 2021 

• Odoslanie prác a uzávierka súťaže: 1. február 2022 

• Vyhlásenie výsledkov: 29. apríl 2022 

 

 

Podmienky súťaže:  

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

v školskom kole. Školské kolá organizujú školy, ktoré následne zašlú maximálne tri 

víťazné práce z jednotlivých kategórií na adresu organizátora súťaže.      

Odbornú prípravu žiakov na súťaž zabezpečujú zapojené školy ako integrálnu súčasť 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Súťaže sa môže zúčastniť žiak alebo pedagogický zamestnanec, ktorý napíše poéziu či 

prózu na danú tému v slovenskom jazyku, vytvorí výtvarné alebo elektronické dielo.   

Vytvorené dielo musí mať súvislosť s cieľom súťaže a témami aktuálneho ročníka.  

Zaslané dielo nesmie  byť  do vyhlásenia výsledkov nikde publikované.                                                    



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

a výstavné účely.  

A) Literárna časť 

Do súťaže budú zaradené literárne diela v rozsahu maximálne 4 strany, napísané 

v slovenskom jazyku. Z prozaických literárnych útvarov sa odporúčajú: rozprávky, 

poviedky, črty, reportáže, ... 

 

Výtvarná časť 

Do výtvarnej časti súťaže budú zaradené výtvarné diela formátu A4 – A3. Menšie 

a väčšie formáty budú vyradené. Odporúča sa  maľba,  kresba, grafika, kombinované 

techniky,... Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na 

prihláške (stačí prilepiť prihlášku).  
 

B) Elektronická časť 

 Do elektronickej časti súťaže budú zaradené elektronické diela – počítačové hry, 

prezentácie, kvízy, vlogy,...  

 

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.  

 



Literárne diela sa posielajú v elektronickej  podobe na adresu:  

svatoplukovo.kralovstvo1@gmail.com 

 

Výtvarné diela sa posielajú poštou na adresu organizátora :  Základná škola 

kráľa Svätopluka Nitra, Dražovská 6, 94901 Nitra. Na obálku je potrebné 

napísať „Súťaž SKO“.  

 

Elektronické práce sa posielajú v elektronickej podobe na adresu: 

svatoplukovo.kralovstvo2@gmail.com 

 

Súťažné práce posielajte  najneskôr do 1.2.2022. Súčasťou každého diela 

musí byť vyplnená prihláška. Prihláška je poslaná spolu s prácou ako scan na 

email, resp. s výtvarnou prácou poštou. 

 

Kritéria hodnotenia:  
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 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. 

Pri výbere literárnych a elektronických prác sa hodnotí najmä autorov prístup k téme, 

jej spracovanie po obsahovej i formálnej stránke, originalita. Do užšieho výberu budú 

zaradené práce, ktoré zaujmú výberom jazykových prostriedkov a  originálnym nápadom. 

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

požadovanú úroveň. 

 

Výsledky súťaže: 

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

súťaže, v brožúre s víťaznými dielami a na webovej stránke školy zszobor.edupage.org   

v apríli 2022. 

Kontaktná osoba:                                                                  

Mgr. Jana Chlebcová               ZŠ kráľa Svätopluka Nitra,  tel.: 0910 251 979  

 

 

                                                                                Mgr. Alexandra Ďurišová, v.r.                                                                                                                

                                                                                        riaditeľka školy 

 

 

 

mailto:svatoplukovo.kralovstvo1@gmail.com
mailto:svatoplukovo.kralovstvo2@gmail.com
https://zszobor.edupage.org/


 

Prihláška do XIII. ročníka celoslovenskej súťaže 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
Základná škola kráľa Svätopluka Nitra 

                                                                    

 

   LITERÁRNA ČASŤ         VÝTVARNÁ ČASŤ        ELEKTRONICKÁ ČASŤ       

 

Téma: ......................................................  Kategória: .........  

Meno, priezvisko žiaka/ pedagóga 

..................................................................................... 

Názov školy......................................................................... 

Adresa školy (ulica, obec, PSČ, kraj)............................................. 

....................................................................................... 

Dátum narodenia žiaka ........................... Trieda ........................ 

 

Meno zodpovedného pedagóga: ................................................... 

Telefonický kontakt: .............................................................. 

 

Podpis  žiaka:....................................................................... 

Súhlas rodiča s účasťou v súťaži: ................................................ 

Podpis zodpovedného pedagóga:.................................................... 

 

 

Podpis a pečiatka riaditeľa školy: ................................................ 


