Číslo: 2012-8875/24385:1-922
Zoznam oblastí pre školský rok 2012/2013,
na základe ktorého bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej
MŠVVŠ SR) prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov
zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na
povolanie v súlade s § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov
1. Medzinárodné programy a projekty
1.1. Programy
(zabezpečuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC)
Akcie programu celoživotného vzdelávania

Určené
žiakom
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
SŠ

Comenius - Partnerstvá škôl multilaterálne
Comenius – Partnerstvá škôl bilaterálne
Leonardo da Vinci – Mobility - IVT
Leonardo da Vinci – Partnerstvá

1.2. Projekt pod čestnou záštitou MŠVVŠ SR ( zabezpečuje agentúra POPPINS)
Názov projektu

Súťaž určená žiakom

Detský čin roka

ZŠ, SŠ

2. Predmetové olympiády a celoštátne súťaže
2. 1. Predmetové olympiády, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR
(zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže)
Názov súťaže

Súťaž je určená žiakom

Biologická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Geografická olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda v informatike
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda vo francúzskom jazyku
Olympiáda ľudských práv
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v ruskom jazyku
Olympiáda v španielskom jazyku
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Pytagoriáda
Technická olympiáda

ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ
ZŠ
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Termínovník všetkých kôl týchto súťaží zostavuje IUVENTA. Financovanie celoštátnych kôl
zabezpečuje IUVENTA, financovanie nižších kôl týchto súťaží je zabezpečované
prostredníctvom rozpočtov krajských školských úradov. Všetky informácie o súťažiach, spolu
s organizačnými poriadkami a metodickými pokynmi, nájdete na webovej stránke
www.olympiady.sk.
2.2. Celoštátne súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR (zabezpečuje Štátny
inštitút odborného vzdelávania)
Názov súťaže
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ Mladý mechatronik
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ kuchár, cukrár (GASTRO Junior)
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ aranžér kvetín
Odborná súťaž zručnosti „Skills Slovakia“ kaderník/čka (HairCup)
Stredoškolská odborná činnosť
Súťaž Mladý ekofarmár (Súťaž o mlieku)
Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
Súťaž ENERSOL SK – využitie alternatívnych zdrojov energie
ZENIT v elektronike
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve
IPM STUDENT AWARD

Súťaž určená
žiakom
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

Termínovník všetkých kôl týchto súťaží zostavuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Financovanie celoštátnych kôl zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania,
financovanie nižších kôl týchto súťaží je zabezpečované prostredníctvom rozpočtov
krajských školských úradov. Všetky informácie o súťažiach, spolu s organizačnými
poriadkami a metodickými pokynmi, nájdete na webovej stránke www.siov.sk. odkaz
Odborná tvorivosť.
2.3. Celoštátne súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR
(zabezpečujú školy, školské zariadenia a iné právnické osoby )
Názov súťaže
Módna línia mladých
Súťaž v darčekovom balení
Na bicykli bezpečne
Zlatá priadka
Biblická olympiáda
Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva
a náboženskej. výchovy
Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka
Hviezdoslavov Kubín
Súťaž mladých talentov - TUDOK
Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy
Súťaže študentov konzervatórií
Slávik Slovenska
Pekná maďarská reč
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Súťaž určená
žiakom
SOŠ
SOŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ s VJM
ZŠ
konzervatória
ZŠ
ZŠ, SŠ s VJM

2.4. Celoštátne súťaže žiakov škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR
(zabezpečujú združenie odborných učilíšť, školy)
Názov súťaže
Celoštátna olympiáda tvorivosti Bibiana
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodná súťaž zručností záhradník
Celoštátna súťaž žiakov so sluchovým postihnutím –vedomostná súťaž
Husľový kľúčik
Celoslovenský festival ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže
Súťaž žiakov v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava
Celoštátna súťaž – poézia a próza

2.5 Športové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR
(zabezpečujú školy, školské zariadenia, krajské školské úrady, národné športové zväzy
a asociácie, oceňujú sa prvé tri miesta v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev)
Názov súťaže
Atletika
Cezpoľný beh
Basketbal
Bedminton
Minifutbal

Súťaž určená žiakom
ZŠ, SŠ (jednotlivci – žiačky a žiaci)
ZŠ, SŠ ( jednotlivci – žiačky a žiaci)
SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (koedukované družstvá žiakov
a žiačok)
ZŠ (dve vekové kategórie, družstvá
žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
SŠ (družstvá žiakov)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok,
dve vekové kategórie ZŠ a jedna
veková kategória SŠ)

Malý futbal
Veľký futbal
Futsal
Florbal
Gymnastika – gymnastický štvorboj

ZŠ (tri vekové kategórie – družstvá
žiakov a žiačok)

Hádzaná
Stolný tenis
Orientačný beh
Streľba zo vzduchovky
Volejbal
Vybíjaná
Názov súťaže

ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (súťaž družstiev žiakov a žiačok)
ZŠ, SŠ (družstvá žiakov a žiačok)
ZŠ (družstvá žiačok)
špeciálne školy

Športové hry reedukačných centier a diagnostických centier pre dievčatá nad 15 rokov
Športové hry reedukačných centier a diagnostických centier pre chlapcov do 15 rokov
Športové hry reedukačných centier a diagnostických centier pre chlapcov nad 15 rokov
Športové hry žiakov odborných učilíšť
Športové hry základných škôl pre žiakov so zrakovým postihnutím
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Športové hry stredných škôl pre žiakov so zrakovým postihnutím
Športové hry základných škôl a stredných škôl pre žiakov s telesným postihnutím
Športové hry základných škôl pre sluchovo postihnutých
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