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Zásady pre hodnotenie riešenia hádaniek v súťažiach SZHaK  
 
Hodnotenie riešenia hádaniek je činnosť, ktorou sa zisťuje správnosť riešenia danej hádanky 
porovnávaním s autorským riešením. 
 

I. Hodnotenie 
 

Hodnotí sa správnosť riešenia hádanky, ktorá sa zisťuje porovnaním s autorským riešením pri 
rešpektovaní doposiaľ platných smerníc pre tvorbu a riešenie hádaniek (Strmeň, Šimčisko – Slovenská 
hádanka). 
 

1. Základnou jednotkou hodnotenia je bod. 
 

2. Jeden bod sa prideľuje za každé správne, čitateľné a jednoznačné riešenie hádanky. 
 

3. Hodnotí sa iba riešenie odovzdané v termíne. 
 

Vysvetlivky: 

a) Ak nie je pravidlami alebo organizátorom turnaja ustanovené inak, musí riešenie obsahovať 
čitateľne napísaný celý náznak a celé jadro. 

b) Za správne riešenie je považované riešenie do písmena zhodné s autorským riešením  
c) Za správne riešenie je považované aj neautorské riešenie, ktoré v celom rozsahu spĺňa zadanie 

a vyhovuje platným pravidlám tvorby pre danú hádanku. 
d) Pri posudzovaní riešenia sa toleruje nedodržanie dĺžňov, avšak len vtedy, ak nie je požadované 

definíciou príslušnej druhovej operácie hádanky (znamienkovka, dĺžňovka, súzvučka, zhodovka). 
Toto pravidlo platí aj pri písaní diakritických znakov, ktoré sa používajú v cudzích jazykoch. 

e) Toleruje sa taktiež nedodržanie správneho písania malých a veľkých písmen, pokiaľ organizátor 
neurčí inak.  

f) Riešenie môže byť na riešiteľskom lístku umiestnené ľubovoľne, ale z riešenia musí byť zrejmé 
správne poradie slov. Prípadné pripísané alternatívy riešenia musia byť uvedené v zátvorkách. 

 
II. Doplnky 

 
1. Riešiteľ môže odovzdať ľubovoľný počet riešení danej hádanky. 
 

2. Pri hodnotení na viacerých riešiteľov (preborovým spôsobom) sa body prideľujú v poradí, v akom boli 
odovzdané správne riešenia, pričom bodovanie bude v súlade s propozíciami danej súťaže (napr. 3-2-1 
a pod.). 

 

3. V prípade, že pri rozdávaní hádaniek pri súťaži preborovým spôsobom príde omylom k rozdaniu inej 
hádanky niektorému súťažiacemu, bude táto hádanka anulovaná, a to i napriek jej možnému vyriešeniu 
iným súťažiacim. Ak rozdaná hádanka ešte nebola riešená (napr. nasledujúca v poradí), bude 
anulovaná aj táto hádanka. 

 

4. Pri riešení preborovým spôsobom je vedúci súťaže povinný mať počas súťaže pomocníkov  
na zapisovanie poradia riešiteľov odovzdávajúcich riešenia, aby sa zaistila objektívnosť súťaže. 
Vedúci súťaže riešenia kontroluje a informuje o ich správnosti, resp. nesprávnosti. 

 

a) Ak nie je v odovzdanom riešení správne uvedený ani náznak ani jadro, oznámi:  
„XY nesprávne.“. 

 

b) Ak je v odovzdanom riešení uvedený len náznak alebo len výsledok správne, oznámi:  
„XY neúplné.“. 

 

c) Nečitateľné riešenie sa ohlasuje: „XY nečitateľné.“. 
 

d) Riešenia sa nevracajú riešiteľovi, slúžia ako doklad pri prípadnom proteste.  
 

e) Správne riešenie sa oznamuje: „Správne riešil XY.“, prípadne pri riešení na viacerých riešiteľov: 
„Tri (dva a pod.) body XY.“. 

 

f) Po oznámení o správnom riešení hádanky, resp. uplynutí časového limitu na riešenie vedúci súťaže 
zverejní správne riešenie. 
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5. Rozboj: rieši sa jedna hádanka.  
 

a) Riešenia sa zúčastňujú riešitelia, ktorým je potrebné stanoviť konečné poradie. 
 

b) Riešitelia riešia v skupinách. Jednu skupinu riešiteľov tvoria vždy len riešitelia s rovnakým 
výsledkom po základnej časti. O poradí rozhoduje rýchlejšie odovzdanie správneho riešenia.  

 

c) Riešenie nemôže trvať viac ako päť minút. Ak niektorí (alebo všetci) riešitelia danú hádanku 
nevyriešili, tak pokračujú (len neúspešní riešitelia) v rozboji ďalšou hádankou. 
 

III. Klasifikácia riešiteľov 
 
Po ukončení riešenia všetkých hádaniek je stanovené poradie riešiteľov, a to podľa týchto kritérií: 

 

1. Pri riešení na prvého riešiteľa rozhoduje počet vyriešených hádaniek. Pokiaľ organizátor nestanoví 
inak (napr. časové kritérium), tak pri rovnakom počte hádaniek rozhoduje rozboj. 

 

2. Pri riešení preborovým spôsobom rozhoduje počet celkovo získaných bodov. Pri rovnakom počte 
bodov získa lepšie poradie riešiteľ s väčším počtom hádaniek, ktoré vyriešil ako prvý, resp. druhý. 
Pokiaľ je zhoda úplná a je potrebné určiť poradie napr. nárok na kvalifikačné body alebo do GP, 
rozhoduje rozboj. 

 

3. Pri riešení z listu rozhodujú tieto kritériá: 
a) počet riešených hádaniek (čím viac, tým lepšie), 
b) čas odovzdania riešenia (čím skôr, tým lepšie), 
c) počet bodov pridelených podľa obtiažnosti vyriešených hádaniek. Obtiažnosť jednotlivých 

hádaniek je ohodnotená koeficientom odpovedajúcim počtu úspešných riešiteľov tejto hádanky 
(čím menší súčet koeficientov, tým lepšie poradie). Organizátor v závislosti od svojich 
organizačných možností môže tento bod vypustiť.  

d) rozboj.  
 

IV. Záverečné ustanovenia 
 
1. V prípade sporu medzi riešiteľom a organizátorom sa postupuje podľa Turnajového poriadku SZHaK. 
 

2. Tieto zásady sa vydávajú pre hodnotenie riešení hádaniek všetkých turnajových súťaží. Zásady boli 
schválené radou SZHaK dňa 20.12.2013 a platia od 1. januára 2014. 

 

3. Týmto dňom sa rušia všetky doteraz vydané dokumenty a smernice týkajúce sa hodnotenia riešení 
hádaniek v súťažiach organizovaných SZHaK. 

 

 
 


