Organizačný poriadok súťaže

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

platný od 1. januára 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v súlade
so Smernicou č. 23/2017 s účinnosťou od 1. júna 2017 o súťažiach tento organizačný
poriadok celoštátnej postupovej súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných
a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, resp. pre žiakov základných a stredných
škôl s triedami s vyučovacím jazykom maďarským.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Slovenský jazyk je v Slovenskej republike nástrojom dorozumievania. Ovládanie
slovenského jazyka žiakmi je dôležitou spoločenskou požiadavkou, ktorej úspešná realizácia
je záležitosťou každej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Vyučovanie slovenského
jazyka má ústredné postavenie; napomáha celkový osobnostný rozvoj žiaka, získavanie
návykov slušného správania špeciálne v rečovej oblasti, pôsobí kladne u žiakov na vývin
rečovo-analogických schopností, na rozvoj jazykového cítenia, tvorivosti a kladných postojov
k slovenskému jazyku. Prehĺbenie záujmu o slovenský jazyk podporuje aj jazyková súťaž pre
školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín celoštátneho charakteru Poznaj
slovenskú reč (ďalej súťaž), ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Čl. 2
Charakteristika súťaže
1. Súťaž je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a nadväzuje na školskú
výučbu.
2. Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva
ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej
pripravenosti žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej VJM).
3. Poznaj slovenskú reč je predmetová súťaž kategórie A celoštátneho charakteru
pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a je organizovaná formou súťaže
praktických zručností.
4. Súťaž má postupový charakter a končí sa celoštátnym kolom.
5. Súťaž sa realizuje každý rok od školského roka 1979/1980. Organizuje sa v čase
vyučovacieho procesu.
6. Súťaž je určená žiakom základných (ďalej ZŠ) a stredných škôl (ďalej SŠ) s VJM,
resp. tried s VJM v Slovenskej republike. Člení sa na kategórie (1., 2., 3. a 4. kategória) a
kolá (školské, okresné, krajské a celoštátne kolo).
7. Účasť jednotlivcov v súťaži je dobrovoľná a individuálna. Príprava žiakov na súťaž
pod vedením pedagógov sa realizuje v rámci vyučovania a v čase mimo vyučovania.
8. Súťaž nadväzuje na vzdelávanie v základných a stredných školách s vyučovacím
maďarským. Obsahová náplň pre jednotlivé kategórie súťaže vyplýva z cieľov súťaže,
z platných pedagogických dokumentov pre vyučovací predmet slovenský jazyk
a slovenská literatúra a je záväzná pre všetky postupové kolá. (Príloha č. 1)
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9. Súčasťou súťaže je systematická príprava na všetkých úrovniach formou
prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, riadenej odbornej činnosti pod vedením
skúsených pedagógov a ďalších odborníkov.
10. Činnosť pedagogických zamestnancov spojená so súťažami, prípravou detí a žiakov
na súťaže, členstvom v odborných komisiách a porotách, tvorba úloh a zadaní, príprava
technického a organizačného zabezpečenia sa posudzuje ako pedagogická činnosť súvisiaca
s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Prípravu žiakov na súťaž a aktívnu účasť na
organizovaní súťaže je potrebné morálne a finančne oceniť.
Čl. 3
Poslanie súťaže
Poslaním súťaže je:
1. Prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporiť rozvoj
talentu žiakov a pomáhať pri prezentácii ich schopností.
2. Vytvárať a pestovať trvalý kladný vzťah žiakov k vyučovaciemu predmetu
slovenský jazyk a slovenská literatúra.
3. Vyvolať systematický záujem žiakov o slovenský jazyk a o slovenskú literatúru.
4. Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti žiakov.
5. Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem
o sebavzdelávanie.
6. Umožňovať pedagógom spätne využívať získané poznatky na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
7. Vytvárať pre žiakov, pedagógov a pre školy konkurenčné prostredie na vzájomné
porovnávanie schopností, zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Čl. 4
Ciele súťaže
Cieľom súťaže je:
1. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, najmä komunikačné, osobné, sociálne
a občianske kompetencie a kompetenciu vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry.
2. Vhodnou motiváciou vytvoriť a pestovať pozitívne postoje žiakov k slovenskému
jazyku ako k druhému jazyku. Prehĺbiť záujem žiakov o slovenský jazyk, hlavne o jeho
aktívne používanie, čo je jednou z podmienok úspešného uplatnenia sa v ďalšom štúdiu
a neskôr v zamestnaní.
3. Pestovať a posilniť kladný vzťah k slovenskej kultúre, k histórii slovenského
národa, k učeniu sa štátneho jazyka. Pestovať a posilniť toleranciu k slovenskému národu.
Upozorniť žiakov na odlišnosti a rovnosti.
4. Zveľaďovať kultúru reči, rozvíjať slovnú zásobu, jazykové schopnosti a
skvalitňovať výslovnosť žiakov.
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5. Rozvíjať kultivovaný prejav žiakov ako prostriedok presadenia sa a pestovať
sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti.
6. Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky, aby žiaci získali kvalitnú jazykovú
kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.
7. Podporiť používanie spisovného jazyka v rámci estetických činností.
Čl. 5
Štruktúra a riadenie súťaže
1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).
2. Gestorom súťaže je Štátny pedagogický ústav (ďalej ŠPÚ) v zmysle poverenia
MŠVVaŠ SR číslo 2010-16906/38338:1-915 zo dňa 18. 10. 2010.
3. Súťaž má postupový charakter a končí sa celoštátnym kolom.
4. Súťaž je určená žiakom ZŠ a SŠ s VJM, resp. tried s VJM v Slovenskej republike.
5. Súťaž sa člení na kategórie:
– 1. kategória – žiaci 3. a 4. ročníka 1. stupňa ZŠ s VJM,
– 2. kategória – žiaci 8. a 9. ročníka 2. stupňa ZŠ s VJM a 3. a 4. ročníka gymnázia
s VJM s osemročným vzdelávacím programom,
– 3. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka gymnázia s VJM s osemročným vzdelávacím
programom (ďalej OG), 2. a 3. ročníka gymnázia s VJM so štvorročným vzdelávacím
programom (ďalej G) a 2. a 3. ročníka stredných odborných škôl s VJM so štvorročným
vzdelávacím programom (ďalej SOŠ4),
– 4. kategória – žiaci 1., 2 a 3. ročníka stredných odborných škôl s VJM s trojročným
vzdelávacím programom (ďalej SOŠ3).
6. Súťaž sa člení na postupové kolá:
– 1. kategória: školské, okresné, krajské a celoštátne kolo,
– 2. kategória: školské, okresné, krajské a celoštátne kolo,
– 3. kategória: školské, okresné, krajské a celoštátne kolo,
– 4. kategória: školské, krajské a celoštátne kolo.
7. Po odbornej stránke súťaž riadia odborné komisie príslušných úrovní v súlade
s organizačným poriadkom súťaže nasledovne:
– školské kolo súťaže riadi školská odborná komisia; organizačne a finančne
zabezpečuje príslušná škola,
– okresné kolo riadi okresná odborná komisia; príslušný okresný úrad (ďalej OÚ)
v sídle kraja koordinuje a zabezpečuje organizačne a finančne,
– krajské kolo riadi krajská odborná komisia; príslušný OÚ v sídle kraja koordinuje
a zabezpečuje organizačne a finančne,
– celoštátne kolo riadi celoštátna odborná komisia; organizačne zabezpečuje a
koordinuje organizačný výbor.
8. Členmi odborných komisií sú zástupcovia škôl, odborov školstva OÚ, priamo
riadených organizácií ministerstva, sekcie regionálneho školstva ministerstva, vedeckých
inštitúcií, profesijných a občianskych združení aktívnych v oblasti vyučovania slovenského
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jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM, resp. v školách s triedami s VJM. Členstvo
v odborných komisiách je nezastupiteľné.
9. Školské kolo pre všetky kategórie v príslušnej škole riadi jedna odborná komisia na
čele s predsedom. Školská odborná komisia má spravidla 5 členov. Predsedu a členov
školskej odbornej komisie vymenúva do funkcie na päťročné funkčné obdobie a z funkcie
odvoláva riaditeľ príslušnej školy. Riaditeľ školy odvolá predsedu alebo člena školskej
odbornej komisie, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za
nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, b) bol právoplatným
rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na
právne úkony obmedzená, c) riadne nevykonáva svoju funkciu, d) z vážnych zdravotných
alebo osobných dôvodov písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie. Zoznam členov školskej
odbornej komisie zverejňuje škola na svojom webovom sídle. Členovia školskej odbornej
komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt jednotlivých kategórií, autormi i recenzentmi
súťažných úloh.
10. Okresné kolo pre všetky kategórie v príslušnom okrese riadi jedna okresná odborná
komisia na čele s predsedom. Okresná odborná komisia má spravidla 7 členov. Predsedu
a členov okresnej odbornej komisie zo zástupcov školských odborných komisií, škôl, odborov
školstva OÚ, priamo riadených organizácií ministerstva, profesijných a občianskych združení
aktívnych v oblasti vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
vymenúva do funkcie na päťročné funkčné obdobie a z funkcie odvoláva vedúci odboru
školstva príslušného OÚ v sídle kraja. Vedúci odboru školstva OÚ odvolá predsedu alebo
člena okresnej odbornej komisie, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, b) bol
právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho
spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) riadne nevykonáva svoju funkciu, d) z vážnych
zdravotných alebo osobných dôvodov písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie. Zoznam
členov okresnej odbornej komisie zverejňuje OÚ v sídle kraja na svojom webovom sídle.
Členovia okresnej odbornej komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt jednotlivých
kategórií, autormi i recenzentmi súťažných úloh.
11. Krajské kolo pre všetky kategórie v príslušnom kraji riadi jedna krajská odborná
komisia na čele s predsedom. Krajská odborná komisia má spravidla 7 členov. Predsedu
a členov krajskej odbornej komisie zo zástupcov okresných odborných komisií, škôl, odborov
školstva OÚ, priamo riadených organizácií ministerstva, profesijných a občianskych združení
aktívnych v oblasti vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
vymenúva do funkcie na päťročné funkčné obdobie a z funkcie odvoláva vedúci odboru
školstva príslušného OÚ v sídle kraja. Vedúci odboru školstva OÚ odvolá predsedu alebo
člena krajskej odbornej komisie, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, b) bol
právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho
spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) riadne nevykonáva svoju funkciu, d) z vážnych
zdravotných alebo osobných dôvodov písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie. Zoznam
členov krajskej odbornej komisie zverejňuje OÚ v sídle kraja na svojom webovom sídle.
Členovia krajskej odbornej komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt jednotlivých
kategórií, autormi i recenzentmi súťažných úloh.
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12. Celoštátna odborná komisia súťaže Poznaj slovenskú reč garantuje odbornú stránku
súťaže a je zložená zo zástupcov krajských odborných komisií, predsedu a tajomníka. Činnosť
celoštátnej odbornej komisie riadi jej predseda. Predsedu a členov celoštátnej odbornej
komisie súťaže, na základe návrhu ŠPÚ (gestor), vymenúva do funkcie na päťročné funkčné
obdobie a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Generálny riaditeľ sekcie
regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
odvolá predsedu alebo člena celoštátnej odbornej komisie, ak a) bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia
slobody, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) riadne nevykonáva svoju
funkciu, d) z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov písomne požiadal o uvoľnenie
z funkcie. Zoznam členov celoštátnej odbornej komisie zverejňuje ŠPÚ na svojom webovom
sídle. Členovia celoštátnej odbornej komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt
jednotlivých kategórií, autormi a recenzentmi súťažných úloh.
13. Organizácia poverená gestorom (ŠPÚ) zabezpečuje celoštátne kolo súťaže
v príslušnom ročníku po organizačnej, personálnej a materiálno-technickej stránke. Členov
organizačného výboru na základe návrhu predsedu Celoštátnej odbornej komisie súťaže
Poznaj slovenskú reč vymenuje riaditeľ ŠPÚ na jeden školský rok.
14. Predsedov a členov odborných porôt, autorov a recenzentov súťažných úloh na
celoštátne kolo súťaže vymenuje na základe návrhu predsedu Celoštátnej odbornej komisie
súťaže Poznaj slovenskú reč riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu.
15. Odborné poroty vo všetkých postupových kolách hodnotia výkony súťažiacich
v súlade so záväznou Obsahovou náplňou pre jednotlivé kategórie súťaže (Príloha č. 1), ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku súťaže.
16. ŠPÚ (gestor) zverejňuje na svojom webovom sídle všetky dokumenty súťaže Poznaj
slovenskú reč a kontaktnú osobu, na ktorú sa v prípade otázok a nejasností môžu organizátori
a odborné komisie príslušných úrovní obrátiť.
Čl. 6
Organizácia súťaže
1. Školské kolo súťaže:
a) Školské kolo súťaže sa uskutoční v 1., 2., 3. a 4. kategórii.
b) Organizačným, obsahovým, personálnym a technickým zabezpečením školského
kola poveruje riaditeľ školy školskú odbornú komisiu.
c) Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, platnou smernicou
o súťažiach1, pokynmi ministerstva, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov
a platnými právnymi predpismi. Úlohou školskej odbornej komisie je propagovať súťaž
v škole, vhodnou motiváciou aktivizovať žiakov.
d) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky na uskutočnenie súťaže v škole.
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e) Predsedu, členov odborných porôt, autorov a recenzentov súťažných úloh pre
jednotlivé kategórie školského kola na návrh predsedu školskej odbornej komisie súťaže
vymenúva riaditeľ príslušnej školy.
f) Školské kolá sa v jednotlivých kategóriách uskutočnia najneskôr do 10. februára
príslušného roka.
g) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v súlade so záväznou Obsahovou
náplňou pre jednotlivé kategórie súťaže (Príloha č. 1). Na bodovom hodnotení súťažiacich sa
odborné poroty musia zhodnúť tak, aby na každom mieste sa umiestnil len jeden súťažiaci.
h) Pred školským kolom sa pre každého súťažiaceho vyplní Záväzná prihláška do
súťaže, ktorej formulár na stiahnutie sa nachádza na webovom sídle ŠPÚ. Prihláška bez
vyplnenia všetkých povinných údajov nebude akceptovaná.
i) Údaje za školské kolo sa zapíšu do prihlášok súťažiacich ihneď po ukončení
súťaže. Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej poroty príslušnej
kategórie.
j) Po ukončení školského kola súťaže vypracuje predseda školskej odbornej komisie
písomnú správu o priebehu a výsledkoch školského kola súťaže. V správe vyhodnotí aj
obsahové, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského kola súťaže.
k) Do okresného kola postupuje za každú kategóriu len jeden súťažiaci (víťaz
kategórie). Ak má škola na 1. stupni ZŠ v triedach 3. a 4. ročníka spolu 26 a viac žiakov, do
1. kategórie okresného kola môžu postúpiť dvaja. Ak má škola na 2. stupni ZŠ
v triedach 8. a 9. ročníka, spolu 30 a viac žiakov, do 2. kategórie okresného kola môžu
postúpiť dvaja. Ak má OG v triedach 3. a 4. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 2. kategórie
okresného kola môžu postúpiť dvaja. Ak má OG v triedach 6. a 7. ročníka spolu 30 a viac
žiakov, do 3. kategórie okresného kola môžu postúpiť dvaja. Ak má škola G alebo SOŠ4
v triedach 2. a 3. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 3. kategórie vyššieho kola môžu postúpiť
dvaja. Ak má SOŠ3 v triedach 1., 2. a 3. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 4. kategórie
vyššieho kola môžu postúpiť dvaja.
l) Prihlášku súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na 1. mieste (jeden víťaz za kategóriu)
školského kola za každú kategóriu súťaže, pošle riaditeľ organizátorovi okresného kola
súťaže podľa pokynov odboru školstva OÚ v sídle kraja do 5 pracovných dní po skončení
súťaže. Bez originálu prihlášky, na ktorej nesmie chýbať pečiatka školy a podpis riaditeľa,
písomný súhlas a podpis zákonného zástupcu (u žiaka mladšieho ako 18 rokov), sa súťažiaci
nemôže zúčastniť súťaže.
m) Predseda školskej odbornej komisie pošle správu o priebehu a výsledkoch
školského kola spolu s výsledkovou listinou príslušnému OÚ v sídle kraja a organizátorovi
okresného kola do 5 dní po skončení školského kola súťaže. Formulár tabuľky na
vyhodnotenie školského kola sa nachádza na webovom sídle ŠPÚ.
2. Okresné kolo súťaže:
a) Okresné kolo súťaže sa uskutoční v 1., 2. a 3. kategórii.
b) Do okresného kola za 1., 2. a 3. kategóriu postupuje len jeden súťažiaci (víťaz
kategórie). Ak má škola na 1. stupni ZŠ v triedach 3. a 4. ročníka spolu 26 a viac žiakov, do
1. kategórie okresného kola môžu postúpiť dvaja. Ak má škola na 2. stupni ZŠ
v triedach 8. a 9. ročníka, spolu 30 a viac žiakov, do 2. kategórie okresného kola môžu
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postúpiť dvaja. Ak má OG v triedach 3. a 4. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 2. kategórie
okresného kola môžu postúpiť dvaja. Ak má OG v triedach 6. a 7. ročníka spolu 30 a viac
žiakov, do 3. kategórie okresného kola môžu postúpiť dvaja. Ak má škola G alebo SOŠ4
v triedach 2. a 3. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 3. kategórie vyššieho kola môžu postúpiť
dvaja.
c) Bez originálu prihlášky vrátane pečiatky školy a podpisu riaditeľa školy,
písomného súhlasu a podpisu zákonného zástupcu (u žiaka mladšieho ako 18 rokov),
súťažiacemu nebude umožnené súťažiť vo vyššom kole.
d) Usporiadateľom okresného kola je odbor školstva príslušného OÚ v sídle kraja, resp.
ním poverená organizácia.
e) V okresoch, v ktorých je menej základných škôl a OG s vyučovacím jazykom
maďarským, sa spoločne organizujú okresné kolá.
 Okresné kolá pre žiakov zo ZŠ a z 3. ‒ 4. ročníka OG (1. a 2. kategória) sa
uskutočnia pre nižšie uvedené okresy nasledovne:
– žiaci z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec,
– žiaci zo ZŠ z okresov Košice I., Rožňava a Košice – okolie,
– žiaci zo ZŠ z okresov Trebišov a Michalovce,
– žiaci zo ZŠ z okresov Šaľa, Nitra a Levice,
– žiaci zo ZŠ z okresov Veľký Krtíš a Lučenec,
– žiaci zo ZŠ z okresov Rimavská Sobota a Revúca.
 Okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno a Nové Zámky organizujú
okresné kolo len pre žiakov vlastného okresu.
 Okresné kolo súťaže pre žiakov zo ZŠ z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec sa
považuje zároveň za krajské kolo.
f) V Trnavskom a Nitrianskom kraji, v ktorých je viac G, OG a SOŠ4 s VJM, resp.
s triedami s VJM, sa organizujú okresné kolá pre 3. kategóriu.
 V Trnavskom a Nitrianskom kraji sa organizujú okresné kolá pre 3. kategóriu
nasledovne:
– okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno a Nové Zámky organizujú
okresné kolo len pre žiakov G, OG a SOŠ4 vlastného okresu,
–
pre žiakov zo stredných škôl okresov Šaľa, Nitra a Levice sa okresné kolo
organizuje spoločne.
g) Pre žiakov G, OG a SOŠ4 s VJM Banskobystrického, Košického a Bratislavského
kraja v 3. kategórii sa neorganizujú okresné kolá. Víťaz školského kola v Banskobystrickom,
Košickom a Bratislavskom kraji postupuje priamo do krajského kola.
h) Pozvánka na okresné kolo súťaže sa zverejňuje na webovom sídle príslušného
odboru školstva OÚ v sídle kraja.
i) Odbor školstva príslušného OÚ v sídle kraja koordinuje a zabezpečuje organizačne
a finančne okresné kolo súťaže. Organizácia, poverená OÚ v sídle kraja, zabezpečí okresné
kolo po stránke organizačnej, personálnej, obsahovej a materiálno-technickej.
j) Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, pokynmi ministerstva, platnou
smernicou o súťažiach2, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými
2
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právnymi predpismi. Spolupracuje s okresnou odbornou komisiou, s gestorom súťaže,
zodpovedá za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné stravovacie
a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. Úlohou organizátora je propagovať
súťaž, motivovať, aktivizovať školy.
k) Okresné kolo pre všetky kategórie v príslušnom okrese riadi jedna okresná
odborná komisia na čele s predsedom. Okresná odborná komisia má spravidla 7 členov.
Predsedu a členov okresnej odbornej komisie vymenúva vedúci odboru školstva príslušného
OÚ v sídle kraja zo zástupcov školských odborných komisií, základných, stredných
a vysokých škôl, odborov školstva OÚ, priamo riadených organizácií ministerstva,
profesijných a občianskych združení aktívnych v oblasti vyučovania slovenského jazyka
a slovenskej literatúry v školách s VJM na päťročné funkčné obdobie. Zoznam členov
okresnej odbornej komisie zverejňuje príslušný OÚ v sídle kraja na svojom webovom sídle.
Členovia okresnej odbornej komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt jednotlivých
kategórií, autormi i recenzentmi súťažných úloh.
l) Odborné poroty okresného kola súťaže pre všetky kategórie ustanovuje vedúci
odboru školstva OÚ v sídle kraja, ktorý na základe návrhu predsedu okresnej odbornej
komisie vymenúva predsedov a členov odborných porôt, autorov a recenzentov súťažných
úloh na príslušný školský rok. Členom odbornej poroty nesmie byť pedagóg, ktorého žiak
súťaží v príslušnej kategórii.
m) Okresné kolo súťaže sa uskutoční najneskôr do 10. marca príslušného roka.
n) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v súlade so záväznou Obsahovou
náplňou pre jednotlivé kategórie súťaže (Príloha č. 1). Na bodovom hodnotení súťažiacich sa
odborné poroty musia zhodnúť tak, aby na každom mieste sa umiestnil len jeden súťažiaci.
o) Predseda v spolupráci s členmi odbornej poroty za príslušnú kategóriu ihneď po
ukončení súťaže vypracuje a odovzdá výsledkovú listinu organizátorovi aj predsedovi
okresnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč.
p) Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného
kola po vyhlásení výsledkov príslušnej kategórie u predsedu okresnej odbornej komisie.
Protest môže podať pedagogický zamestnanec školy, ktorého riaditeľ písomne poveril
sprevádzaním súťažiaceho. Predseda okresnej odbornej komisie okamžite zvolá zasadnutie
odbornej poroty. Zasadnutia má právo zúčastniť sa aj protestujúci. Rozhodnutie musí byť
vyhlásené ešte v deň súťažného kola.
q) Údaje za okresné kolo sa zapíšu do prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže.
Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej poroty príslušnej kategórie.
r) Predsedovia odborných porôt vypracujú vyhodnotenie okresného kola súťaže podľa
kategórií a pošlú najneskôr do 2 pracovných dní po uskutočnení okresného kola súťaže
predsedovi okresnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč.
s) Po ukončení okresného kola súťaže predseda okresnej odbornej komisie vypracuje
v spolupráci s organizátorom a na základe vyhodnotení predsedov odborných porôt
jednotlivých kategórií správu o priebehu a výsledkoch okresného kola. V správe vyhodnotí
aj obsahové, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola súťaže.
Formulár tabuľky na vyhodnotenie okresného kola sa nachádza na webovom sídle ŠPÚ.
t) Správu o priebehu a o výsledkoch okresného kola spolu s výsledkovou listinou
a s originálmi prihlášok žiakov (vrátane písomných súhlasov dotknutých osôb), ktorí sa
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umiestnili v 1., 2. a 3. kategórii na 1. až 3. mieste (to znamená, že za jednotlivé kategórie
postupujú maximálne 3 súťažiaci), pošle organizátor po uskutočnení okresného kola súťaže
odboru školstva príslušného OÚ a organizátorovi krajského kola najneskôr do 5 pracovných
dní.
u) Odbor školstva príslušného OÚ vypracuje na základe správ o priebehu
a výsledkoch okresných kôl hodnotiacu správu, ktorú pošle na ŠPÚ (Pluhová 8, P. O. BOX
26, 830 00 Bratislava) najneskôr do 31. marca príslušného roka.
3. Krajské kolo súťaže:
a) Krajské kolo súťaže sa uskutoční v 1., 2., 3. a 4. kategórii.
b) Do krajského kola postupujú prví traja súťažiaci (1. – 3. miesto) z 1., 2. a 3.
kategórie okresného kola a víťaz (1. miesto) 4. kategórie zo školského kola súťaže z SOŠ3.
Ak má SOŠ3 v triedach 1., 2. a 3. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 4. kategórie krajského
kola môžu postúpiť dvaja.
c) Okresné kolo súťaže pre žiakov zo ZŠ z Bratislavy I. a II. a z okresu Senec sa
považuje zároveň za krajské kolo.
d) V Banskobystrickom, Košickom a Bratislavskom kraji sa školské kolo
3. kategórie pre žiakov G, OG a SOŠ4 s VJM považuje zároveň za okresné kolo. Víťaz
školského kola postupuje priamo do krajského kola. Ak má OG v triedach 6. a 7. ročníka
spolu 30 a viac žiakov, do 3. kategórie krajského kola môžu postúpiť dvaja. Ak má škola G
alebo SOŠ4 v triedach 2. a 3. ročníka spolu 30 a viac žiakov, do 3. kategórie vyššieho kola
môžu postúpiť dvaja.
e) Pozvánka na krajské kolo súťaže sa zverejňuje na webovom sídle príslušného
odboru školstva OÚ v sídle kraja.
f) Usporiadateľom krajského kola súťaže je príslušný odbor školstva OÚ v sídle kraja,
resp. ním poverená organizácia.
g) Účastníkov krajského kola pozýva elektronicky aj usporiadajúca organizácia vždy na
základe prihlášok a výsledkových listín z okresného kola najneskôr 7 pracovných dní
pred konaním súťaže. Bez originálu prihlášky vrátane pečiatky školy a podpisu riaditeľa
školy, písomného súhlasu a podpisu zákonného zástupcu (u žiaka mladšieho ako
18 rokov), súťažiaci nebude pozvaný na krajské kolo.
h) Odbor školstva príslušného OÚ v sídle kraja koordinuje a zabezpečuje organizačne a
finančne krajské kolo súťaže. Organizácia, poverená OÚ v sídle kraja, zabezpečí krajské kolo
po stránke organizačnej, personálnej, obsahovej a materiálno-technickej.
i) Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, pokynmi ministerstva, platnou
smernicou o súťažiach3, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými
právnymi predpismi. Spolupracuje s krajskou odbornou komisiou, s gestorom súťaže,
zodpovedá za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné stravovacie a
súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. Úlohou organizátora je propagovať
súťaž, motivovať, aktivizovať školy.
j) Krajské kolo pre všetky kategórie v príslušnom kraji riadi jedna krajská
odborná komisia na čele s predsedom. Predsedu a členov krajskej odbornej komisie
3
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vymenúva zo zástupcov okresných odborných komisií, základných, stredných a vysokých
škôl, odborov školstva OÚ, priamo riadených organizácií ministerstva, vedeckých inštitúcií,
profesijných a občianskych združení aktívnych v oblasti vyučovania slovenského jazyka
a slovenskej literatúry v školách s VJM na päťročné funkčné obdobie vedúci odboru školstva
príslušného OÚ v sídle kraja. Krajská odborná komisia má spravidla 7 členov. Členovia
krajskej odbornej komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt jednotlivých kategórií,
autormi i recenzentmi súťažných úloh.
k) Odborné poroty pre krajské kolo súťaže pre všetky kategórie ustanovuje vedúci
odboru školstva príslušného OÚ v sídle kraja, ktorý na základe návrhu predsedu krajskej
odbornej komisie vymenúva predsedov a členov odborných porôt, autorov a recenzentov
súťažných úloh. Členom odbornej poroty nesmie byť pedagóg, ktorého žiak súťaži
v príslušnej kategórii.
l) Krajské kolo súťaže sa uskutoční najneskôr do 10. apríla príslušného roka.
m) Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v súlade so záväznou Obsahovou
náplňou pre jednotlivé kategórie súťaže (Príloha č. 1). Na bodovom hodnotení súťažiacich sa
odborné poroty musia zhodnúť tak, aby na každom mieste sa umiestnil len jeden súťažiaci.
n) Predseda v spolupráci s členmi odbornej poroty za príslušnú kategóriu ihneď po
ukončení súťaže vypracuje a odovzdá výsledkovú listinu organizátorovi aj predsedovi
krajskej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč.
o) Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného
kola a po vyhodnotení výsledkov príslušnej kategórie u predsedu krajskej odbornej
komisie. Protest môže podať pedagogický zamestnanec školy, ktorého riaditeľ písomne
poveril sprevádzaním súťažiaceho. Predseda krajskej odbornej komisie okamžite zvolá
zasadnutie odbornej poroty. Zasadnutia má právo zúčastniť sa aj protestujúci. Rozhodnutie
musí byť vyhlásené ešte v deň súťažného kola.
p) Údaje za krajské kolo sa zapíšu do originálov prihlášok žiakov ihneď po ukončení
súťaže. Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej poroty príslušnej
kategórie.
q) Predsedovia odborných porôt vypracujú vyhodnotenie krajského kola súťaže podľa
kategórií a pošlú najneskôr do 2 pracovných dní po uskutočnení krajského kola súťaže
predsedovi krajskej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč.
r) Po ukončení krajského kola súťaže vypracuje predseda krajskej odbornej komisie
v spolupráci s organizátorom a na základe vyhodnotení predsedov odborných porôt
jednotlivých kategórií správu o priebehu a výsledkoch krajského kola. V správe vyhodnotí
aj obsahové, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola. Formulár
tabuľky na vyhodnotenie krajského kola sa nachádza na webovom sídle ŠPÚ.
s) Správu o priebehu a výsledkoch krajského kola spolu s originálmi prihlášok
súťažiacich (vrátane písomných súhlasov dotknutých osôb), ktorí sa umiestnili na 1. až 3.
mieste v 1., 2., 3. a 4. kategórii (to znamená, že za jednotlivé kategórie postupujú maximálne
3 súťažiaci) a s výsledkovou listinou pošle organizátor poštou najneskôr do 5 pracovných
dní po uskutočnení krajského kola súťaže predsedovi celoštátneho kola súťaže a gestorovi
(ŠPÚ Pluhová 8, P. O. BOX 26, 830 00 Bratislava). Na obálku treba uviesť „Poznaj
slovenskú reč“. Správu o priebehu a výsledkoch krajského kola pošle organizátor aj

11

elektronicky. Formulár tabuľky na vyhodnotenie krajského kola sa nachádza na webovom
sídle ŠPÚ.
4. Celoštátne kolo súťaže
a) Vyhlasovateľom nového ročníka súťaže a usporiadateľom celoštátneho kola súťaže
je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
b) Ministerstvo spolupracuje s ŠPÚ pri obsahovo-metodickom zabezpečení súťaže.
c) Nový ročník súťaže, termín a miesto konania celoštátneho kola, sa vyhlasuje
najneskôr do 15. novembra príslušného školského roka. Vyhlásenie sa zverejňuje na
webovom sídle gestora (ŠPÚ).
d) Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v 1., 2., 3. a 4. kategórii do 15. júna príslušného
roka.
e) Organizácia poverená gestorom (ŠPÚ) zabezpečuje celoštátne kolo súťaže
v príslušnom školskom roku po organizačnej, personálnej a materiálno-technickej stránke.
Členov organizačného výboru na základe návrhu predsedu Celoštátnej odbornej komisie
súťaže Poznaj slovenskú reč vymenuje riaditeľ ŠPÚ (gestor) na jeden ročník.
f) Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, pokynmi ministerstva, platnou
smernicou4, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými právnymi
predpismi, zodpovedá za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné
stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. Úlohou
organizátora je propagovať súťaž.
g) Do celoštátneho kola postupujú prví traja súťažiaci (1. – 3. miesto) z 1., 2., 3. a 4.
kategórie krajského kola.
h) Pozvánka na celoštátne kolo súťaže sa zverejňuje na webovom sídle odboru školstva
OÚ v Nitre i na webovom sídle ŠPÚ.
i) Účastníkov celoštátneho kola pozýva (elektronicky) organizátor vždy na základe
originálov prihlášok a výsledkových listín z krajského kola najneskôr 15 pracovných dní
pred konaním súťaže. Bez originálu prihlášky vrátane pečiatky školy a podpisu riaditeľa
školy, písomného súhlasu a podpisu zákonného zástupcu (u žiaka mladšieho ako 18
rokov), súťažiaci nebude pozvaný na celoštátne kolo.
j) Účastník potvrdí svoju účasť, ale i neúčasť na celoštátnom kole elektronicky aj
poštou obratom.
k) Predsedov a členov trojčlenných odborných porôt, autorov i recenzentov súťažných
úloh za každú kategóriu na celoštátne kolo súťaže vymenúva riaditeľ ŠPÚ na základe návrhu
predsedu Celoštátnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč. Členom odbornej poroty
nesmie byť pedagóg, ktorého žiak súťaží v príslušnej kategórii.
l) Odborné poroty vo všetkých kategóriách hodnotia výkony súťažiacich v súlade so
záväznou Obsahovou náplňou pre jednotlivé kategórie súťaže (Príloha č. 1). Na bodovom
hodnotení súťažiacich sa odborné poroty musia zhodnúť tak, aby na každom mieste sa
umiestnil len jeden súťažiaci.

4
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m) Predseda v spolupráci s členmi odbornej poroty za príslušnú kategóriu ihneď po
ukončení súťaže vypracuje a odovzdá výsledkovú listinu organizátorovi aj predsedovi
Celoštátnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč.
n) Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po slávnostnom vyhlásení
výsledkov u predsedu celoštátnej odbornej komisie. Protest môže podať pedagogický
zamestnanec školy, ktorého riaditeľ písomne poveril sprevádzaním súťažiaceho. Predseda
celoštátnej odbornej komisie okamžite zvolá zasadnutie odbornej poroty. Zasadnutia má
právo zúčastniť sa aj protestujúci. Rozhodnutie musí byť vyhlásené hneď po zasadnutí.
o) Údaje za celoštátne kolo sa zapíšu do prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže.
Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej poroty príslušnej kategórie.
p) Predsedovia odborných porôt jednotlivých kategórií vypracujú Správu o priebehu a
výsledkoch celoštátneho kola súťaže podľa kategórií a pošlú najneskôr do 5 pracovných dní
po uskutočnení celoštátneho kola súťaže predsedovi Celoštátnej odbornej komisie súťaže
Poznaj slovenskú reč a Štátnemu pedagogickému ústavu (gestor). V správe zhodnotia aj
obsahové, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie celoštátneho kola súťaže.
Čl. 7
Vyhodnotenie súťaže
1. Celoštátna odborná komisia súťaže Poznaj slovenskú reč zostaví na základe správ
o priebehu a výsledkoch celoštátneho kola a hodnotiacich správ odborných komisií na nižších
úrovniach hodnotiacu správu z celého ročníka súťaže. Predseda celoštátnej odbornej komisie
pošle ministerstvu správu o priebehu súťaže (vrátane počtu žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže
v jednotlivých postupových kolách) do 30 dní po uskutočnení celoštátneho kola súťaže.
2. Hodnotiaca správa sa zverejní na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu,
gestora súťaže.
3. Všetky dokumenty a informácie k súťaži sa nachádzajú na webovom sídle Štátneho
pedagogického ústavu (http://www.statpedu.sk/clanky/sutaze/poznaj-slovensku-rec).
Čl. 8

Odborná príprava žiakov na školské, okresné, krajské a celoštátne kolo
súťaže
1. Účasť jednotlivcov v súťaži je dobrovoľná a individuálna. Príprava žiakov na
súťaž pod vedením pedagógov sa realizuje v rámci vyučovania a v čase mimo vyučovania.
2. Súťaž nadväzuje na vzdelávanie v základných a stredných školách s vyučovacím
maďarským. Obsahová náplň pre jednotlivé kategórie súťaže vyplýva z cieľov súťaže,
z platných pedagogických dokumentov pre vyučovací predmet slovenský jazyk
a slovenská literatúra a je záväzná pre všetky postupové kolá. (Príloha č. 1)
3. Súčasťou súťaže je systematická príprava na všetkých úrovniach. Odbornú
prípravu súťaže na jednotlivé kolá súťaže zabezpečujú príslušné odborné komisie.
4. Odborné komisie zasadajú spravidla dvakrát ročne: na začiatku súťažného ročníka
a v čase konania príslušného súťažného kola.
5. Odborné komisie poskytujú pedagógom, ktorí pripravujú žiakov na súťaž, spravidla
na začiatku súťažného ročníka odbornú pomoc formou prednášok, seminárov, sústredení,
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tréningov, riadenej odbornej činnosti pod vedením skúsených pedagógov a ďalších
odborníkov.
6. Činnosť pedagogických zamestnancov spojená so súťažami, prípravou detí a žiakov
na súťaže, členstvo v odborných komisiách a porotách, tvorba súťažných úloh, príprava
technického a organizačného zabezpečenia sa posudzuje ako pedagogická činnosť súvisiaca
s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Prípravu žiakov na súťaž a aktívnu účasť na
organizovaní súťaže je potrebné morálne a finančne oceniť.
Čl. 9
Identifikačné a kontaktné údaje
1. Gestorom súťaže je ŠPÚ, poverený MŠVVaŠ SR listom č. 2010-16906/38338:1-915
zo dňa 18. 10. 2010.
2. Gestor súťaže poveruje každý rok organizátora celoštátneho kola súťaže a vymenúva
organizačný výbor.
3. Identifikačné a kontaktné údaje gestora súťaže:
Názov inštitúcie: Štátny pedagogický ústav
Sídlo: Pluhová 8, 830 00 Bratislava
IČO: 30807506
DIČ: 2020884217
Kontakt: +421 2 49276111
e-mail: spu@statpedu.sk
web stránka: www.statpedu.sk
Čl. 10
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Počas organizovania všetkých postupových kôl súťaže musí byť dodržaná
bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí.
2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor, pedagógovia
poverení organizátorom a pedagóg poverený riaditeľom školy, ktorú súťažiaci reprezentuje.
3. Na súťaž cestujú žiaci v sprievode pedagóga, ktorého písomne poverí riaditeľ
príslušnej školy. Súťažiaci mladší ako 18 rokov potrebujú k účasti vo všetkých postupových
kolách súťaže písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Súhlas rodiča, resp.
zákonného zástupcu sa pred školským kolom uvedie na záväznej prihláške, ktorá obsahuje
všetky údaje o žiakovi a jeho výsledky v jednotlivých postupových kolách.
4. Odbor školstva OÚ v sídle kraja a organizátor príslušného kola súťaže v spolupráci
s riaditeľmi škôl sa môžu dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza
súťažiacich do miesta konania vyššieho kola súťaže i späť a zodpovedá za bezpečnosť
súťažiacich počas celej súťaže.
5. Organizátori príslušných postupových kôl súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže
a sprievodných podujatí dodržanie platných bezpečnostných predpisov.
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Čl. 11
Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných
prostriedkov
1. Finančné prostriedky na okresné a krajské kolá súťaže prideľuje ministerstvo OÚ
v sídle kraja z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.
2. Finančné prostriedky na celoštátne kolo súťaže poskytuje ministerstvo OÚ v Nitre
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
3. Výdavky spojené so súťažou v okresnom, krajskom a celoštátnom kole hradí
usporiadateľ príslušného kola v súlade s platnou legislatívou.
4. Odbor školstva OÚ v sídle kraja uzatvorí s organizátorom príslušného kola súťaže
zmluvný vzťah na zabezpečenie súťaže vrátane maximálnej finančnej sumy. Organizátorovi
poskytne finančné prostriedky formou preddavku, prípadne formou refundácie vopred
vynaložených finančných prostriedkov.
5. Z finančných prostriedkov určených na súťaž je možné uhradiť len výdavky
súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže na:
a) cestovné náklady účastníkov súťaže,5
b) stravovanie účastníkov súťaže,6
c) ubytovanie účastníkov súťaže,
d) materiálno-technické zabezpečenie súťaže zohľadňujúce špecifické potreby
súťaže, vrátane nákladov na prípravu súťaže, zasadnutia príslušných odborných komisií
a odborných porôt, kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom nevyhnutnej techniky a
pomôcok, nákup tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaže, telekomunikačné výdavky,
tlač, kopírovanie a výrobu potrebných materiálov,
e) priestorové zabezpečenie súťaže,
f) odmeny za vykonanú prácu,7
g) ceny na súťaže8.
6. Finančné prostriedky sa využívajú pri materiálno-technickom zabezpečovaní súťaže
čo najefektívnejšie.
7. Cestovné sa uhrádza súťažiacim, členom celoštátnej odbornej komisie i členom
odborných porôt súťaže v zmysle platného zákona9. Uhrádza sa najekonomickejší spôsob
dopravy.
8. V zmysle platného zákona10 sa uhrádza cestovné, resp. sa bezplatne zabezpečuje
ubytovanie iba jednému pedagógovi, ktorý sprevádza súťažiaceho/súťažiacich z jednej školy.
Uhrádza sa najekonomickejší spôsob dopravy.
9. Na súťaž sa prednostne využívajú služby účelových zariadení rezortu školstva
(priestory škôl a školských zariadení, ubytovacie zariadenia, školské internáty, zariadenia
školského stravovania). Osobitne sa môže zohľadňovať ubytovanie hostí.11
5

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
§ 139 zákona č. 245/2008 Z. z.
7
Príloha č. 1 k Smernici č. 23/2017
8
Príloha č. 2 k Smernici č. 23/2017
9
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
10
tamže
11
§ 139 zákona č. 245/2008 Z. z.
6
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10. Organizátor môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové
zdroje, čím môže ceny pre víťazov súťaže zvýšiť.
11. Po ukončení príslušného postupového kola súťaže predloží organizátor OÚ v Nitre
vyúčtovanie preddavku a vráti nevyčerpané finančné prostriedky na účet OÚ v Nitre.
12. Vyúčtovanie náležitostí jednotlivcov spojené s účasťou na celoštátnom kole súťaže je
potrebné predložiť bezpodmienečne do 30 dní po uskutočnení súťaže, následne organizátor
zrealizuje jej hospodársku uzávierku.
13. Organizátor a OÚ v Nitre vedú účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov
analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných činností organizácie.
Čl. 12
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
1. Tento organizačný poriadok, aktualizovaný podľa Smernice č. 23/2017 o súťažiach, je
registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod
číslom 2017-12674/39423:2-10IO a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.
PaedDr. Anita Halászová
Predseda Celoštátnej odbornej komisie
súťaže Poznaj slovenskú reč
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
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