
Štatút stredoškolskej súťaže Hont a jeho dejiny 

Tento štatút obsahuje organizačný poriadok vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

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

 

 

ČL. 1. 

Charakteristika súťaže Hont a jeho dejiny a jej poslanie 

 

1.  Súťaž Hont a jeho dejiny (ďalej len „súťaž“ ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov 

denného štúdia stredných škôl Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Veková hranica súťažiaceho je od 15 do 21 rokov. Súťaž a príprava na súťaž sa 

organizuje v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. 

 

2.  Súťažiaci riešia zvolenú tému práce za pomoci konzultanta, školiteľa, metodika. 

 

3. Výsledkom tvorivej práce súťažiaceho je samostatná písomná práca v štátnom jazyku, 

ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie.  

Súčasťou je verejné ústne odprezentovanie ocenených prác zakončené verejným 

udelením ocenení výherných prác.   

 

4.  Poslaním súťaže je: 

a) Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, 

podporovať cieľavedomú prácu s nimi. 

b) Rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti, odborno-

praktické schopnosti žiakov. 

c) Prispievať ku vzdelávaniu žiakov v oblasti regionálnej uvedomelosti a rozvíjať ich 

záujem v danej oblasti. 

d) Podporovať vyučovanie žiakov s cieľom riešenia problémov a javov 

experimentovaním, bádaním, prispievať k podpore profesijnej orientácii žiakov 

s cieľom uplatnenia sa na trhu práce. 

e) Motivovať žiakov k zmysluplnému cielenému využívaniu voľného času, rozvíjať 

ich záujem o sebavzdelávanie.  

 

ČL. 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

1.  Zriaďovateľom/organizátorom súťaže je občianske združenie Hont a jeho dejiny. 

 

2.  Súťaž podľa obsahovaného zamerania je predmetovou súťažou, podporuje prehlbovanie 

vedomostí a praktických zručností v oblasti humanitných a spoločenskovedných 

odboroch. Súťaž je zaradená do kategórie C.  

 

3.  Súťaž sa uskutočňuje zaslaním práce odbornej komisii. Práca musí byť spracovaná 

písomne podľa vopred stanovených kritérií, ktoré určuje zriaďovateľ súťaže. 



 

4.  Súťažiaci riešia prácu ako jednotlivci. Na prípravu prác využívajú priestory školy, 

odbornej praxe, vedecké ústavy, inštitúcie, odborné pracoviská a i. 

 

5.  Výsledkom práce súťažiaceho je písomná práca v štátnom jazyku, ktorá sa predkladá 

odbornej komisii na posúdenie. 

 

6.  Súťaž neprebieha ako postupová súťaž. Uskutoční sa jedno okresné kolo, v ktorom 

môže byť v rámci príslušného kola zastúpených viac okresov z Banskobystrického 

a Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

 

7. V rámci súťaže sú vyhlásené 3 súťažné kategórie.  

 

8. Súťažné kategórie, podmienky súťaže sa spresňujú v obsahovom usmernení súťaže  

(ČL. 4), ako aj v samostatnom usmernení, ktoré vydáva a zverejňuje zriaďovateľ súťaže.  

 

ČL. 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činností odbornej komisie 

 

1. Organizácia súťaže: 

a) Školské prehliadky, t.j. výber prác do súťaže, zabezpečuje riaditeľstvo strednej 

školy, prípadne poverený pracovník. 

b) Okresné prehliadky, ako aj vyhodnotenie zabezpečuje organizátor súťaže. 

 

2.  Súťaž na okresnej úrovni hodnotí odborná komisia: 

a) Školské práce hodnotí školou zvolený pracovník. 

b) Okresné prehliadky hodnotí odborná komisia vymenovaná organizátorom súťaže. 

c) Odborná hodnotiaca komisia garantuje odbornú stránku súťaže a jej činnosť riadi 

predseda komisie.  

 

3. Odborná komisia: 

a) Vo vyhlásenej súťaži hodnotí súťažné práce päťčlenná odborná komisia zložená 

z pracovníkov metodických centier, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov 

z praxe. Všetci členovia odbornej hodnotiacej komisie musia spĺňať kvalifikačné 

predpoklady v príslušnej kategórii. Ak rozsah odborných zameraní prihlásených 

súťažných prác v jednej vyhlásenej kategórii presahuje odborné zameranie 

a kvalifikácie troch členov odbornej komisie, môže byť komisia doplnená o ďalších 

členov.  

b) Odborná hodnotiaca komisia určuje poradie najlepších troch prác. 

c) Odborná hodnotiaca komisia dodržiava zásady pre objektívne hodnotenie súťažných 

prác. 

d) Odborná hodnotiaca komisia pracuje podľa organizačného poriadku a pokynov 

uvedených v ČL. 4 ods. 4. 

e) Rozhodnutie odbornej hodnotiacej komisie je konečné. 



f) Členovia odbornej hodnotiacej komisie môžu prideliť mimoriadne úspešným 

prácam jeden bod k celkovému hodnoteniu, prípadne navrhnúť prácu na ďalšie 

mimokategoriálne ocenenie (práca je hodnotená v kategórii, do ktorej bola 

prihlásená, nie je možné meniť kategórie alebo hodnotiť jednu prácu vo viacerých 

kategóriách). 

g) Členovia odbornej komisie môžu odporučiť súťažiacim prihlásiť svoje súťažné 

práce do stredoškolskej odbornej činnosti/do študentských konferencií. 

 

4.  Úlohy odbornej komisie: 

a) Plniť úlohu gestora správy prihlášok. 

b) Navrhovať najlepšie práce na ďalšie využitie a prezentáciu v súťažiach, odporúčať 

ich publikovanie v odbornej literatúre, navrhovať autorom odborných prác, 

v ktorých sú výsledky využiteľné v praxi, spolupracovať pri ich realizácii a uvedení 

do praxe. 

c) Propagovať súťaž, zabezpečovať metodické a odborné materiály, kritéria 

hodnotenia. 

d) Spracovať výsledky súťaže, ocenenia, kontrolovať objektívnosť hodnotenia, 

vykonávať prednášky, vyhlásiť hodnotenie prác, atď. 

e) Vypracovať písomnú správu o priebehu a výsledkoch súťaže. 

 

5.  Organizácia a propagácia súťaže v škole: 

a) V prípade potreby organizačne zabezpečiť školské prehliadky súťažných prác. 

b) Zabezpečiť podľa harmonogramu po ukončení školskej prehliadky odoslanie 

vybraných prác vrátane úplnej dokumentácie (spresnenie pokynov v ČL. 4). 

 

ČL. 4 

Súťažné podmienky, kategórie, hodnotenie 

 

1. Účasť žiakov je dobrovoľná. 

 

2. Účasť žiakov v súťaži je podmienená vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky 

vrátane vyplnenia informácií o téme (vzor príloha 2.) do požadovaného termínu  

2. 12. 2022 (kontakt ČL. 5) a zaslaním práce do 31. 3. 2023.  

 

3.  Súťažiaci zašle odbornej komisii: 

a) 1 ks - vytlačená verzia písomnej práce na adresu. 

b) 1 ks - elektronická verzia písomnej práce vo formáte pdf. 

c) 1 ks - vyplnená prihláška v elektronickej podobe. 

 

4.  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy, v ktorejkoľvek 

z vyhlásených súťažných kategórií v príslušnom školskom roku na základe vlastného 

záujmu s individuálnou prácou, ktorá sa zaoberá zachovávaním a budovaním 

regionálnej identity (región Hont). 

 



5.  Do súťaže sa jednotlivec môže prihlásiť vypracovaním písomnej práce v slovenskom 

jazyku v rozsahu 8 000 až 10 000 znakov (vrátane medzier). Súťažiaci môže prihlásiť 

len jednu písomnú prácu. Bližšie pokyny k vypracovaniu práce obdrží súťažiaci po 

prijatí prihlášky (štruktúra práce, uvádzanie bibliografických odkazov, formálna 

úprava a pod.). 

 

6. Súťažné kategórie sú: 

a) Historická kategória – žiak spracuje vybranú kapitolu z dejín obce nachádzajúcej sa 

na území regiónu Hont. 

b) Živé tradície – žiak spracuje charakter a vývoj tradícií, ktoré sa stále dodržiavajú (v 

obci, v rodine, v okolí…), spracovať môže remeslá, ľud. zvyky (sezónne, 

príležitostné, celoročné). 

c) Historická pamäť – žiak môže zachytiť/zaznamenať spomienky ľudí na určité 

obdobie, udalosť (do roku 1990) vychádzajúc z osobného rozhovoru. Odporúčame  

zasadiť konkrétnu udalosť aj do širšieho kontextu (vysvetliť okolnosti).  

 

7. Kritéria pre hodnotenie prác určuje odborná komisia. Celkové hodnotenie práce je 

súčtom bodov udelených členmi odbornej hodnotiacej komisie. 

 

8. Hodnotiace kritéria: 

a) Odborná a obsahová úroveň práce (max. 15 bodov). 

b) Použitie argumentácie a dôkazov v práci (max. 15 bodov). 

c) Formálna stránka práce, úroveň spracovania práce a dokumentácie, používanie 

odbornej terminológie (max. 10 bodov). 

d) Využitie práce (max. 10 bodov). 

 

9. Na základe získaných bodov odborná hodnotiaca komisia zostaví poradie troch 

najlepších prác (od 1. – 3. miesto), súčasne s výsledkami spracuje celkové písomné 

hodnotenie úrovne súťažných prác v príslušnej kategórii, ktoré je súčasťou 

vyhodnotenia. 

 

ČL. 5 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže 

 

1.  Občianske združenie Hont a jeho dejiny, Lesenice 238, 991 09 Veľká Čalomija, 

IČO 53 618 556, mail: sutaz@hontdejiny.sk, tel. č. 0908 694 917, www.hontdejiny.sk 

 

ČL. 6 

Podmienky súťaže a vyhodnotenie 

 

1. Účasť žiakov v súťaži je podmienená zaslaním prihlášky a písomnej práce do 

požadovaných termínov spresnených v ČL. 4. S údajmi sa narába v súlade so zákonom 

č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

mailto:sutaz@hontdejiny.sk
http://www.hontdejiny.sk/


 

2. Prácu nie je možné zaradiť do inej súťažnej kategórie, ako uviedol jej riešiteľ 

v prihláške. Práca môže byť zaradená autorom len do jednej súťažnej kategórie. 

 

3. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že 

prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaží. Za údaje uvedené v odbornej 

práci zodpovedá autor práce v súlade so Zákonom č.71/2022 Z. z. (autorský zákon). 

 

4. Názvy súťažných prác budú zverejnené na stránke www.hontdejiny.sk/sutaz aj so 

špecifickým kódom, ktorý bude ku každej práci pridelený. Traja súťažiaci, ktorých 

práce získali najvyšší počet bodov budú kontaktovaní individuálne. Zároveň 

budú pozvaní na oficiálne vyhodnotenie, počas ktorého nesúťažne odprezentujú svoju 

prácu a získajú ocenenie.   

 

5. Ceny súťaže: 

a) 1. miesto – finančná odmena vo výške 100€; vecná odmena; zážitková odmena. 

b) 2. miesto -  finančná odmena vo výške 50€; vecná odmena. 

c) 3. miesto – finančná odmena vo výške 30€; vecná odmena. 

d) Práce z ohodnotených pozícií budú uverejnené v časopise Hont a jeho dejiny.  

 

6. Klasifikácia prác bude zverejnená do 31. 5. 2023. 

 

7.  Zásadnou časťou súťaže je účasť na spoločnom vyhodnotení, počas ktorého žiak 

nesúťažne predstaví svoju prácu – nutné je pripraviť si prezentáciu (PowerPoint, 

Keynote, Canva a i. ); odporúčaná doba prezentácie je max. 8 minút.  

 

ČL. 7 

Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti  

a ochrany zdravia účastníkov vyhodnotenia súťaže 

 

1.  Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých 

účastníkov vyhodnotenia. Ochrana zdravia a bezpečnosti.  

 

2.  Za dodržiavanie bezpečnosti počas vyhodnotenia súťaže zodpovedá organizátor 

a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

 

3. Poučenie súťažiacich o dodržiavaní zásad bezpečnosti a poriadku zabezpečí organizátor 

súťaže. Organizátori súťaže sú povinní zabezpečiť dodržiavanie príslušných 

bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh činnosti. 

 

4. Každý súťažiaci musí podpísať poučenie o BOZP, ktoré tvorí prílohu prezenčnej listiny 

dostupnej v čase vyhodnotenia na mieste podujatia.  

 

http://www.hontdejiny.sk/


5.  Do miesta konania súťaže a späť cestujú súťažiaci v sprievode zákonného zástupcu, 

pedagogického zamestnanca školy alebo v sprievode plnoletej osoby, ktorú písomne 

poveril riaditeľ školy so súhlasom zákonného zástupcu. 

 

ČL. 8 

Finančné zabezpečenie 

 

1.  Organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie súťaží žiakov stredných škôl sa riadi 

Smernicou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 

23/2017, o súťažiach.  

 

2.  Financovanie nákladov spojených so súťažou je na individuálnom rozhodnutí školy 

alebo školského zariadenia.  

 

3. Organizátori súťaže nepreplácajú náklady spojené so súťažou.   

 

ČL. 9 

Zrušenie súťaže 

 

1.  Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť súťaž pred jej začiatkom alebo v priebehu súťaže 

v prípade vyskytnutia okolností, ktoré by neumožňovali jej priebeh podľa vyššie 

uvedených článkov.  

 

2. Informáciu s odôvodnením zrušenia súťaže zašle organizátor bezodkladne všetkým 

dotknutým stranám.  

 

 

 

 

 

V Leseniciach, dňa 17. októbra 2022 

             

      Eva Lucia Rehaneková 

       (predsedníčka OZ)      


