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1.roč ní k okresnej vý tvarnej a litera rnej sú ťaž e 

na tému: 

„Ako som pomohol svojmu kamarátovi, alebo spolužiakovi, 

ktorý je niečím iný“ (slabší, chorý, menší, znevýhodnený) 
 

Koordinátor ochrany detí pred násilím pôsobiaci na ÚPSVaR v Malackách,  

pod záštitou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch 

a ÚPSVaR Malacky,  

v spolupráci s Centrom voľného času Malacky, Martina Rázusa č.30, 901 01 Malacky                                      

a  

Slovenským červeným krížom, miestnou organizáciou Malacky 

 vyhlasujú („ďalej len vyhlasovateľ“) 

Literárnu a výtvarnú súťaž: 
                                                            ( cez  internet) 

Ústredným cieľom súťaže je dostať do povedomia cieľovej skupiny žiakov základných škôl, 

že každé dieťa má ľudské práva, ktoré sú deklarované v Dohovore o právach dieťaťa. Tieto práva 

je nevyhnutné dodržiavať a v prípade, ak sa staneme svedkami ich porušovania, nemáme na ne 

len nemo prizerať, ale je potrebné zasiahnuť. Žiadnemu dieťaťu nemá nikto právo ubližovať, ale 

má povinnosť ho chrániť a byť pre neho oporou.  

Téma súťaže poukazuje na právo detí byť chránené v školskom prostredí pred násilím 

a šikanou. Deti sa majú cítiť bezpečne, a ak pociťujú potrebu, môžu sa učiteľovi, alebo inej 

dospelej osobe, ktorej dôverujú, kedykoľvek zdôveriť so svojimi tajomstvami.  Jedným z cieľov 

tejto súťaže je aj vytvorenie priestoru pre informovanie detí na koho sa môžu obrátiť v prípade ak 

im niekto ubližuje.   

Úlohou učiteľov by malo byť podľa možností a vzhľadom na technické vybavenie 

informovať žiakov o tom, aké majú práva a o tom, že majú právo byť chránení v rodinnom 

prostredí, aj v prostredí školy a zároveň im odovzdať informáciu o tom, na koho sa môžu obrátiť, 

ak by im niekto ubližoval :     

Súčasťou vyhotovovania literárnych diel a výtvarných diel budú podľa technických 

možností a okolností aj videodiskusie, alebo diskusie prostredníctvom chatu so žiakmi na 



 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky                                                   

Odbor sociálnych vecí a rodiny                                                                   

Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

Podmienky výtvarnej a literárnej súťaže pre žiakov ZŠ okresu Malacky.                                                                                  

Národný projekt PODPORA OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM ITMS 2014+ 312041M679 

2 
 

jednotlivých školách s účasťou psychológov, CVČ a koordinátora ochrany detí. Zároveň budú žiaci 

oboznámení s činnosťou a aktivitami CVČ Malacky a koordinátora ochrany detí pred násilím.    

Úlohou žiakov prvého stupňa ZŠ (ročníky 1 až 4) je nakresliť obrázky v ktorých opíšu dobrý 

čin, prostredníctvom ktorého niekomu pomohli v ťažkej situácii a stali sa jeho hrdinom, pričom 

išlo o spolužiaka, kamaráta, kamarátku, ktorý bol niečím iný, (slabší, menší, chorý, iný...)  

Úlohou žiakov druhého stupňa ZŠ (ročníky 5 až 9) je vo forme poézie alebo prózy opísať 

dobrý čin, prostredníctvom ktorého niekomu pomohli v ťažkej situácii a stali sa jeho hrdinom, 

pričom išlo o spolužiaka, kamaráta, kamarátku, ktorý bol niečím iný (slabší, menší, chorý, iný...) 

Prihlásenie  do výtvarnej, alebo literárnej súťaže: 

1/ Pre účasť na výtvarnej, ako aj pre účasť na literárnej súťaži je potrebné oznámiť škole: 

- e-mailom (prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo iného učiteľa prostredníctvom 

ktorého sú deti v kontakte so školou, prípadne zaslaním e-mailu riaditeľovi školy záujem 

prihlásiť sa do uvedenej súťaže.)  

- chatom (ak to technické možnosti a vybavenie školy a žiakov dovoľujú a ak škola a učitelia 

takýmto spôsobom bežne komunikujú so žiakmi  a zákonnými zástupcami žiakov) 

- telefonicky - ak škola komunikuje so žiakmi (zákonnými zástupcami žiakov) a elektronický 

spôsob komunikácie (mailom nie je bežný)  žiak (zákonný zástupca žiaka) môže oznámiť  

záujem zapojiť sa do súťaže aj telefonicky, čo následne bude verifikované aj písomne. (O 

spôsobe komunikácie sa v takomto prípade škola so zákonnými zástupcami dohodne).   

      

2/  Škola súťažné diela všetkých detí zaslané elektronicky sústredí, (prípadne zašle jednotlivo) 

a doručí na niektorú z uvedených adries. (UPSVaR  Malacky  alebo CVČ Malacky). V prípade, 

ak by zasielanie väčšieho počtu súťažných prác detí prostredníctvom e-mailu školy bolo 

spojené s technickými problémami (veľký prenos dát, plná e-mailová schránka, veľké 

množstvo pošty, atď.) V takom prípade škola upozorní žiakov a zákonných zástupcov, aby 

súťažné práce zasielali priamo na  mailové adresy (UPSVaR Malacky alebo CVČ Malacky). 

Škola na takéto oznámenie použije všetky dostupné možnosti na zverejnenie. (zverejnením 

na webovej stránke školy, mailom, alebo na facebooku.                                   

Podmienky účasti na výtvarnej súťaži: 
1/ Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci prvého stupňa (1. - 4. ročník) všetkých ZŠ v okrese Malacky. 

2/ Súťažné výtvarné práce musia byť vytvorené (nakreslené) ručne (teda nie pomocou 
počítača). Výtvarné práce môžu byť nakreslené farbičkami, ceruzkou, vodovými farbami, 
temperovými farbami, voskovými farbami, uhlíkom, prípadne ich kombináciou.   
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3/ Súťažné diela nesmú byť účastníkmi súťaže, ani školou až do vyhodnotenia súťaže 
zverejnené na internete, ani v iných elektronických, či tlačených médiách s výnimkou 
zaslania mailom, alebo chatom škole, alebo vyhlasovateľovi za účelom účasti na súťaži. 

4/ Súťažnou výtvarnou prácou môže byť len práca, ktorú vytvoril od začiatku až do konca jej 

autor a nebola odkreslená z knihy, internetu, fotografie, obrazu, alebo iného obrázku, či 

súťažného diela a jeho predloha, alebo súťažné dielo celé, alebo jeho časť neboli stiahnuté 

z internetu, ani odfotené elektronickým zariadením (fotokópia vyhotovená na kopírke, 

alebo tlačiarni)  

5/  Ak by dodatočne, aj po vyhodnotení súťaže vyšlo najavo, že súťažná výtvarná práca bola 

odkreslená z iného diela, stiahnutá z internetu, prenesená na papier pomocou technického 

zariadenia, alebo nebola vytvorená autorom, autor bude diskvalifikovaný zo súťaže.   

Podmienky účasti na literárnej súťaži: 
1/ Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa (5. - 9. ročník) všetkých ZŠ v okrese Malacky. 

2/ Súťažné práce musia byť napísané ručne (teda nie na počítači, písacom stroji, alebo inom  
elektronickom zariadení). 

3/ Súťažné diela nesmú byť účastníkmi súťaže, ani školou, až do vyhodnotenia súťaže 
zverejnené na internete, ani v iných elektronických, či tlačených médiách. 

4/ Súťažnou prácou môže byť len práca, ktorú vytvoril od začiatku, až do konca jej autor 

a nebola odpísaná z inej práce, knihy, alebo nebola stiahnutá, ani prepísaná z internetu.  

5/  Ak by dodatočne aj po vyhodnotení súťaže vyšlo najavo, že súťažná práca bola opísaná, bola 

stiahnutá z internetu, alebo nebola napísaná autorom, autor bude diskvalifikovaný. 

Zaslanie súťažných prác: 
Žiaci (ak bude potrebné s pomocou zákonných zástupov) výtvarnú prácu, alebo literárnu 

prácu naskenujú, alebo odfotia fotoaparátom, alebo mobilným telefónom tak, aby súťažnú prácu 

bolo čo najlepšie vidieť. ( z jednej súťažnej práce môže byť vyhotovených aj niekoľko fotografií.  Jedna  

fotografia by mala byť vyhotovená aj z vytvárania súťažnej práce. (Rozkreslený obrázok, alebo 

rozpísaná literárna práca). 

Naskenovanú, alebo odfotenú súťažnú prácu zašlú  mailom na mailovú adresu školy. (Ak škola 

pre technické problémy nemôže prijať súťažné práce elektronicky, žiaci, alebo ich zákonní 

zástupcovia môžu tieto zaslať  mailom na  mailovú adresu CVČ  Malacky, alebo na mailovú adresu 

UPSVaR Malacky uvedené nižšie. ( Aj v tomto prípade platí, že žiaci nesmú zabudnúť  do zasielaného 

mailu napísať  meno a priezvisko autora, vekovú kategóriu, adresu školy, dátum vyhotovenia súťažnej 

práce  a názov diela) 
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 Súťažné výtvarné a súťažné literárne práce škola zašle do 30.9.2020 na mailovú 

adresu: juraj.moravcik2@upsvr.gov.sk., alebo mailovú adresu: cvcmalacky.riaditelka 

@gmail.com. 

Zverejnenie vyhlásenia literárnej a výtvarnej súťaže: 
Vyhlásenie literárnej a výtvarnej súťaže a jej podmienok bude uverejnené na webových 

stránkach škôl, na webových stránkach spolupracujúcich subjektov a vyhlasovateľov súťaže, ako aj 

v lokálnych elektronických alebo tlačených médiách. Ak má škola zriadený facebookový profil, aj na 

facebooku školy. 

Náležitosti súťažnej výtvarnej práce: 
Každá výtvarná práca na zadnej strane má byť označená týmito údajmi: 

a/meno a priezvisko autora 

b/veková kategória 

c/adresa školy: 

d/dátum vyhotovenia  

e/ názov diela/práce 

f/ telefónne číslo a mailová adresa zákonného zástupcu žiaka (za účelom kontaktovania   
ohľadom vyhlásenia výsledkov súťaže) 

Náležitosti súťažnej literárnej  práce: 
Každá literárna práca na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi: 

a/meno a priezvisko autora 

b/veková kategória 

c/adresa školy: 

d/dátum vyhotovenia (napísania práce) 

e/ názov diela/práce 

f/ telefónne číslo a mailová adresa zákonného zástupcu žiaka (za účelom kontaktovania   
ohľadom vyhlásenia výsledkov súťaže) 

 

Veková kategória: 
                1/ Výtvarné súťažné práce:   všetky deti od. 1 ročníka do 4. ročníka ZŠ. 

                2/ Literárne súťažné práce:  všetky deti od 5. ročníka do 9. ročníka ZŠ.  

mailto:juraj.moravcik2@upsvr.gov.sk
mailto:cvcmalacky@gmail.com
mailto:cvcmalacky@gmail.com
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Rozsah súťažnej práce: 
1/ Súťažná výtvarná práca:  dielo (kresba) vytvorené na papieri vo formáte A4 (nie väčšom, 

ani nie menšom). Na vytvorenie diela možno použiť výkres, čistý kancelársky papier, 

voskový papier, prípadne farebný papier. ( V žiadnom prípade nemožno použiť linajkový 

papier, štvorčekový papier, vzorkovaný papier, alebo výkres, alebo tzv. milimetrový 

papier.)   

2/ Súťažná literárna práca:  Minimálny rozsah súťažnej literárnej práce je: pri próze jedna 

strana vo formáte  A4 napísaná na linajkovom papieri, minimálne 100 slov . Minimálny 

rozsah súťažnej literárnej práce je pri poézii (básnička) minimálne 20 riadkov napísaných na 

linajkovom papieri formátu A4. (počítané s medzerami a nadpisom).  

Maximálny rozsah súťažnej práce nie je stanovený.  

Súťažné kategórie: 
Súťažné diela budú ocenené v týchto kategóriách: 

                      1/ Výtvarné dielo (1. - 2. ročník)              1. Kategória 

                      2/ Výtvarné dielo (3. - 4. ročník)              2. Kategória 

                      3/ Literárne dielo - próza (5.- 9. ročník)  3. Kategória 

                      4/ Literárne dielo – poézia (5.-9. ročník) 4. Kategória          

Hodnotiace  kritériá: 
Pri hodnotení súťažných prác sa nehodnotí primárne pravopis, ani úprava práce, počet riadkov, 

ani rozsah práce. Hlavným hodnotiacim kritériom je príbeh a vystihnutie myšlienky pomoci 

a spolupráce medzi deťmi a ochrany slabších a nulovej tolerancie prejavov šikanovania, alebo 

kyberšikanovania a aktívnej pomoci spolužiakovi, alebo kamarátovi, ktorému niekto ubližoval. Môže 

ísť o reálnu životnú skúsenosť, alebo o vymyslený príbeh. Dôležité je, aby čitateľ z tohto príbehu 

pochopil, že ubližovať niekomu, kto je slabší nie je prejavom sily, alebo odvahy, ale zastať sa niekoho 

slabšieho a pomôcť mu.    

Vyhodnotenie  súťaže: 
Súťažné literárne a súťažné výtvarné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví 

organizátor. V každej kategórii budú vyhodnotené najlepšie práce. Okrem  cien v každej kategórii, 

porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Výsledky súťaže budú oznámené výhercom písomne. 

Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní  na slávnostné vyhodnotenie 

literárnej súťaže a vernisáž výtvarnej súťaže, kde si prevezmú ceny a diplomy od riaditeľky ÚPSVaR 

Malacky, PhDr. Petry Juríkovej a riaditeľky CVČ Malacky Mgr. Alžbety Šurinovej, za účasti zástupcu 

miestneho spolku SČK, koordinátora ochrany detí pred násilím pre okres Malacky a ďalších 

pozvaných hostí.     
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Zverejnenie súťažných prác: 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, po vyhodnotení súťažných prác reprodukovať práce 

v elektronických alebo tlačových médiách v záujme propagácie súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si ďalej 

vyhradzuje právo stanoviť rozsah a množstvo prác, ktoré zverejní v  elektronických médiách alebo v 

tlači. 

Súťažné výtvarné diela budú zverejnené na vernisáži, na ktorej budú deťom udelené ceny. 

Množstvo a rozsah škôl, ktoré sa môžu zapojiť do súťaže: 
Počet škôl, ktoré sa do literárnej súťaže zapoja, ani počet žiakov z každej školy nie je 

obmedzený. Jedinou podmienkou je, že musí ísť o základné školy a žiakov z okresu Malacky.      

Záverečné ustanovenia: 
Práce zostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa a organizátori ich využijú 

podľa vlastného uváženia.  

     PhDr. Petra Juríková                          Mgr. Alžbeta Šurinová             Ing. Mária Halásová 

      riaditeľka UPSVaR Malacky      riaditeľka CVČ Malacky       Riaditeľka Územného spolku SČK                                                                                                             

Bratislava-okolie 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                         JUDr. Juraj Moravčík                                                                                              

Koordinátor ochrany detí pred násilím 

 Zoznam kontaktov: 

1/CVČ Malacky: tel. č: 0347722228 , e-mail: cvcmalacky.riaditelka@gmail.com 

2/UPSVaR Malacky, tel. č. 034/2444 179, e-mail:  juraj.moravcik2@upsvr.gov.sk 

Kontakty pomoci:   

V prípade, ak sa stretnete s násilím na deťoch v rodinnom prostredí, alebo v školskom prostredí, alebo 
budete vedieť o deťoch, ktoré potrebujú pomoc( z dôvodu, že je na nich páchané násilie, alebo sú 
zanedbávané) neváhajte   kontaktovať: (ktorýkoľvek z uvedených kontaktov a v ktorejkoľvek forme:                       
e-mailom, chatom, telefonicky) 

 https://ipcko.sk 

 linku detskej istoty: tel. č.: 116 111 

 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately telefonicky na bezplatné číslo 0800 19 12 22  

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: tel.č: 0918 696 226 

 www.detstvobeznasilia.sk 

 Facebook: Chráňme deti pred násilím 

mailto:cvcmalacky.riaditelka@gmail.com
mailto:juraj.moravcik2@upsvr.gov.sk
https://ipcko.sk/
http://www.detstvobeznasilia.sk/

