ORGANIZAČNÝ PORIADOK MESTSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
„MICHALOVCE OČAMI MLADÝCH VÝTVARNÍKOV“

Čl. 1
Cieľ súťaže
a) Vzbudiť a prehĺbiť záujem u žiakov ZUŠ, ZŠ, MŠ a žiakov osemročného gymnázia
o výtvarné stvárnenie mesta Michalovce s využitím súťaživosti, ako jednej
z dominantných vlastností detí a mládeže daného veku.
b) Hľadať talentovaných žiakov, prispieť k účelnému využívaniu voľného času detí
a viesť mládež k samostatnému tvorivému výtvarnému mysleniu a vyjadrovaniu.

Č.2
Charakteristika súťaže
a) „Michalovce očami mladých výtvarníkov“ je súťaž o výtvarnom zobrazení mesta
Michalovce v minulosti, prítomnosti ( aj budúcnosti), jeho charakteristických črtách,
architektúre, kultúre, tradíciách a každodennom živote jeho obyvateľov.
b) Súťaž je dobrovoľnou činnosťou žiakov, ktorá napomáha rozvíjať ich výtvarné
nadanie a záujmy.
c) Vyhlasovateľom súťaže je primátor mesta.
d) Organizáciou súťaže je poverená ZUŠ Michalovce.

Čl.3
Štruktúra súťaže
a) Súťaž je jednokolová v týchto kategóriách
 1. kategória MŠ
 2. kategória 1.-3.roč.ZŠ
 3. kategória 4.-6. roč. ZŠ, 8- ročné gymnázium
 4. kategória 7.-9. roč. ZŠ, 8- ročné gymnázium
 5. kategória 1.-3.roč. ZUŠ
 6. kategória 4.-6.roč ZUŠ
 7. kategória 7.-II.st. ZUŠ
b) Miestom konania súťaže je ZUŠ Michalovce Štefánikova 20.

Čl. 4
Riadenie súťaže
Odborná komisia je menovaná primátorom mesta a zložená z troch členov v zložení
predseda, podpredseda a tajomník. Komisia riadi organizuje a určuje celkový priebeh a
termíny súťaže.

Čl.5
Organizácia a priebeh súťaže
Termín uzávierky súťaže je určený v pozvánke príslušného ročníka súťaže.

Čl.6
Pravidlá a podmienky súťaže
Podmienkou súťaže je zaslanie plošných prác v maximálnej veľkosti A2, ktorých
autorom je jednotlivec / kolektívne práce nebudú akceptované/, v maximálnom počte 1
práca na autora. Škola môže zaslať najviac 10 prác v jednej kategórii. Práca musí byť na
zadnej strane označená : meno autora, jeho vek, názov práce, kategória, škola, meno
pedagóga. Práce nemajú byť zložené a adjustované.

Čl. 7
Spôsob hodnotenia súťaže
Odborná komisia menuje 3 člennú hodnotiacu porotu, ktorá vyhodnotí jednotlivé práce
a udelí ocenenia. Porota po skončení súťaže vypracuje výsledkovú listinu, ktorú doručí
organizátorovi súťaže, odbornej komisii OŠMKaŠ MsÚ Michalovce.

Čl.8
Finančné zabezpečenie súťaže
Súťaž finančne zabezpečuje zriaďovateľ škôl v Michalovciach a sponzori.

Čl.9
Záverečné ustanovenia
a) Organizačný poriadok vypracovala komisia v zložení:
PaedDr. Ján Čižmár, ZUŠ
Bc. Alena Niklasová, ZUŠ
Ing. Alexander Hniďák
Mgr. Boris Tóth, V.ZŠ
b) Účinnosť organizačného poriadku nadobudla platnosť dátumom schválenia
primátorom mesta.

c) Organizačný poriadok obdrží ZUŠ poverená organizáciou súťaže, predseda odbornej
komisie, OŠMKaŠ MsÚ Michalovce a všetky ZUŠ, ZŠ, MŠ a Osemročné
gymnázium.
d) Organizačný poriadok možno meniť len písomnou formou na začiatku školského roka
po vzájomnej dohode OŠMKaŠ MsÚ Michalovce a odbornej komisie.
e) Organizačný poriadok na návrh OŠMKa Š MsÚ Michalovce schválil pán Viliam
Záhorčák, primátor mesta

V Michalovciach 28.9.2005

Ing. Katarína Poláková
vedúca OŠMKaŠ

Viliam Zahorčák
primátor mesta

