Súťažný poriadok

ŠULEKOVO KOMÁRNO 2015
1. ročník súťaže tvorivosti žiakov a študentov
okresu Komárno

Propozície ŠULEKOVO Komárno 2015
Propozície 1. ročníka regionálnej súťaže tvorivosti žiakov a študentov základných a stredných
škôl
Vzhľadom na význam štúrovskej generácie a jej prínos k formovaniu slovenského národa a k
moderným slovenským dejinám je potrebné v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015 podporiť
organizovanie podujatí na rozvoj umeleckej tvorivosti s osobitným akcentom na mladú
generáciu.
Základné údaje
Vyhlasovateľ: Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Realizátor: Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Spoluorganizátori: Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne, Dom Matice slovenskej v Komárne
Termín: marec - október 2015
Miesto: Dom Matice slovenskej v Komárne
Téma na rok 2015: Putovanie za našou históriou - ŠTÚROVCI
200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
Základná charakteristika
Súťaž Šulekovo Komárno je regionálna súťaž tvorivosti určená pre žiakov základných a stredných
škôl v okrese Komárno. Tematicky je zameraná na vytváranie kladného vzťahu k posolstvu
štúrovskej generácie. Okrem súťažnej úlohy má výstavnú, publikačnú a edukačnú funkciu.
Poslanie súťaže
Poslaním súťaže Šulekovo Komárno je podpora, rozvoj, prezentovanie tvorby žiakov základných
a stredných škôl. Zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú
komunikáciu medzi autormi, porotcami, organizátormi.
Cieľom je podpora a rozvoj záujmovo - umeleckej činnosti, budovanie vzťahu ku kultúrnemu
dedičstvu národa, poznanie histórie i národného povedomia a prehlbovať vedomosti
o predstaviteľovi štúrovskej generácie spätým s mestom Komárno - Ľudovítom Jaroslavom
Šulekom.
Harmonogram súťaže
Súťaž sa organizuje v okrese Komárno. Téma pre literárnu, recitačnú, fotografickú i výtvarnú
oblasť je každoročne vyhlásená organizátorom súťaže (ROS v Komárne) a má dve kolá:
1. Výberové/školské kolo - záujemcovia o literatúru, umelecký prednes, výtvarné
a fotografické umenie, ktorí spĺňajú podmienky, súťažia dobrovoľne
2. Okresné kolo – je určené víťazom a autorom doporučeným odbornou porotou zo
školských kôl

Výberové/školské kolá súťaže môžu organizovať literárne kluby a krúžky, regionálne osvetové
strediská, ZŠ a SŠ, knižnice a centrá voľného času.

Súťažné oblasti
Literárna tvorba
Výtvarná tvorba
Fotografická tvorba
Umelecký prednes
Literárna tvorba a umelecký prednes je rozdelená do 3 kategórií podľa veku
1.KATEGÓRIA - deti 2. – 4. ročníka základných škôl
2.KATEGÓRIA - deti 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy, sekundy, tercie, kvarty osemročného gymnázia
3.KATEGÓRIA - študenti stredných škôl a kvinty, sexty, septimy a oktávy osemročného gymnázia
Výtvarná tvorba a fotografická tvorba je rozdelená do 3 kategórií podľa veku
1.KATEGÓRIA - deti 1. – 4. ročníka základných škôl
2.KATEGÓRIA - deti 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy, sekundy, tercie, kvarty osemročného gymnázia
3.KATEGÓRIA - študenti stredných škôl, kvinty, sexty, septimy a oktávy osemročného gymnázia

Podmienky účasti
1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných, stredných škôl a osemročných gymnázií do 19
rokov.
2. Súťaž sa vyhlasuje každoročne.
3. Téma je vyhlásená Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne.
4. Súťaž je určená jednotlivcom, kolektívne práce sa neakceptujú.
5. Zúčastniť sa môžu len autori s prácami, ktoré neboli publikované a nezapojili sa s nimi
do iných súťaží.
6. V literárnej oblasti – vlastná tvorba - žiaci a študenti súťažia v poézii (rozsah strán formátu
A4: 1-3), próze (rozsah strán formátu A4: 2-5) a publicistike (rozsah strán formátu A4: 13).
7. Vo výtvarnej oblasti súťažia vo výtvarných technikách: kresba, maľba, grafika,
kombinovaná technika, koláž, karikatúra.
8. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel sú maximálne 3 fotografie od jedného autora.
Formát fotografií je určený 30 x 40 cm , alebo 30 x 45 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní
rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Na rube každej fotografie
musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, názov
fotografie a kategória. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie.
9. V literárnej oblasti môže súťažiaci poslať najviac tri práce z vlastnej tvorby, napísané
v slovenskom jazyku, zaslané 3x v tlačovej podobe s vlastnoručným podpisom autora a
1x v elektronickej forme (formát .doc).
10. Súťažné práce musia obsahovať vyplnenú prihlášku: názov práce, meno a priezvisko
autora, vek, triedu, názov školy, telefonický a e-mailový kontakt.
11. Súťažné práce organizátor nevracia späť jednotlivcom ani školám.

Organizačné riadenie súťaže
Za realizáciu súťaže zodpovedá organizátor súťaže - Regionálne osvetové stredisko v Komárne.
Patrónkou súťaže je riaditeľka ROS v Komárne Mgr. Viera Vlčková.

Odborné zabezpečenie súťaže
Školské kolá súťaže odborne garantuje školská odborná komisia súťaže, ktorú vymenúva riaditeľ
príslušnej školy.
Okresné kolo súťaže hodnotí odborná porota. Odbornú porotu vymenúva riaditeľka
Regionálneho osvetového strediska v Komárne.
Odborná porota súťaže garantuje odbornú stránku súťaže a zabezpečuje vyhodnotenie súťažných
prác.

Oceňovanie súťažiacich
V každej súťažnej oblasti sú jednotlivci oceňovaní v jednotlivých kategóriách, do ktorých sú
zaradení na základe veku a stupňa školy, ktorú navštevujú. Spravidla sa udeľujú 3 ceny a 3 čestné
uznania. Odborná porota súťaže môže niektoré ceny neudeliť, alebo niektoré udeliť viacnásobne.
Hodnotiacimi kritériami sú umelecká kvalita prednesu a jeho tvorivý prínos k ďalšiemu
smerovaniu.
Organizátori môžu udeliť ďalšie ceny:
cena riaditeľky súťaže
cena riaditeľa Gymnázia Ľ.J. Šuleka v Komárne

Práva a povinnosti súťažiacich
1. Účasť žiakov a študentov na súťaži je dobrovoľná, súvisí s výchovno - vzdelávacím
procesom.
2. Každý účastník má právo vedieť o podmienkach a propozíciách súťaže a musí ich dodržať.
3. O výsledkoch súťaže bude organizátor súťaže informovať e-mailom jednotlivých
účastníkov, verejnosť prostredníctvom www.ros-komarno.sk.
4. Účastníci súťaže súhlasia, aby výsledky súťaže boli zverejnené na www.ros-komarno.sk,
na sociálnych sieťach ROS v Komárne a v katalógu súťaže.
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov súťaže a sprievodných podujatí zabezpečuje
organizátor.
2. Na miesto konania vyhodnotenia súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode
zamestnanca školy alebo inej plnoletej osoby, s ktorou sa dohodol riaditeľ školy na
vlastné náklady.

Termíny
Vyhlásenie súťaže: 24. február 2015
Uzávierka súťaže: 29. máj 2015
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v októbri 2015 v Dome Matice slovenskej v
Komárne. Súčasťou vyhodnotenia bude rozborový seminár, kultúrny program a prednášky
zo života Ľudovíta Štúra.
Výstava: október 2015
Súťažné práce zasielajte do 29. mája 2015 poštou alebo osobne prineste na adresu:
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petőfiho2, P.O.BOX 159
945 01 Komárno

Bližšie informácie
Riaditeľka súťaže Mgr. Viera Vlčková, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho2,
P.O.BOX 159, 945 01 Komárno, 0918 940 649, osveta.komarno@gmail.com
Jana Mačicová - výtvarníctvo, fotografia
osveta.vff@gmail.com
0911 204 031, 0918 940 648
035/760 37 83
Mgr. Dominika Ondičová - literatúra, umelecký prednes
ondicova.osveta@gmail.com
0911 204 031, 0918 940 648
035/760 37 83

