Organizačný poriadok súťaže
Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča
Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaţe Festival
drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča v zmysle Smernice Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní,
riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl.
Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča je jedno z
ústredných podujatí, ktoré organizuje Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky
/ďalej ZRUSR/. Jeho obsahom je prehliadka ukrajinských ochotníckych divadelných
súborov, bábkových súborov, divadiel poézie a súťaţná prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy.
I. POSLANIE SÚŤAŢE
Súťaţ má postupový charakter a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a s vyučovaním jazyka ukrajinského a je
otvorená aj pre ostatných ţiakov, ktorí prejavujú záujem o tento jazyk. Nadväzuje na
školskú výučbu a rozvíja sa na báze dobrovoľnej záujmovej činnosti. Cieľom
súťaţnej prehliadky v umeleckom prednese je ukázať výsledky celoročnej
systematickej práce recitátorov, podporiť a objavovať nové talenty v oblasti
umeleckého prednesu, prispievať k pestovaniu literárneho cítenia a k zdokonaľovaniu
poznania ukrajinskej literatúry a ukrajinského spisovného jazyka.
Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, organizačne súťaţ zabezpečuje Zväz Rusínov-Ukrajincov
Slovenskej republiky. Spoluusporiadateľom je Metodicko-pedagogické centrum
v Prešove.
II. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŢE
Súťaţ sa skladá zo základných kôl, ktoré sa uskutočňujú v jednotlivých
základných školách, z regionálnych súťaţi a z ústrednej súťaţnej prehliadky, ktorá sa
koná v rámci Festivalu drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča.
Súťaţí sa v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v ukrajinskom jazyku
v nasledujúcich kategóriách:
a/ I. kategória – ţiaci 2.-4. ročníka ZŠ
b/ II. kategória – ţiaci 5.-7. ročníka ZŠ
c/ III.. kategória – ţiaci 8.-9. ročníka ZŠ
d/ IV. kategória – študenti stredných škôl
e/ V. kategória – študenti vysokých škôl
a ostatní súťaţiaci nad 19 rokov
III. ODBORNÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Odbornú stránku súťaţe garantuje Celoštátna komisia súťaţe.
Pre prípravu a realizáciu podujatia Predsedníctvo Ústrednej rady Zväzu
Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky schvaľuje plán programovo-organizačného
zabezpečenia a vymenúva členov prípravného výboru podujatia.
Základné kolá zabezpečujú učitelia ukrajinského jazyka v spolupráci
s riaditeľstvom príslušnej školy. Regionálne kolá organizačne zabezpečujú regionálne
rady ZRUSR. Ústrednú súťaţ pripravuje a realizuje Ústredná rada ZRUSR.
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IV. HODNOTENIE SÚŤAŢE
Odborné hodnotenie súťaţiacich prináleţí odborným porotám. Pre regionálne
kolá ich vymenúva príslušná regionálna rada ZRUSR, pre ústredné kolo – Ústredná
rada ZRUSR. Jednotlivé poroty vypracujú návrh na udelenie cien a podklady pre
celkové vyhodnotenie súťaţe. Na ústrednej súťaţí po vyhodnotení a odovzdaní cien
sa uskutočňuje odborný seminár, ktorý vedú členovia poroty.
V. ORGANIZÁTOR SÚŤAŢE
Organizátorom súťaţe z poverenia Ministerstva školstva SR je Zväz RusínovUkrajincov Slovenskej republiky.
Adresa: ZRUSR, Ústredná rada, Poţiarnická 17, 081 08 Prešov.
tel., fax: 051/77 330 08
e-mail: novezytta@nextra.sk
VI. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŢI A POSTUPOVÝ KĽÚČ
Do základných kôl sa ţiaci prihlasujú samostatne, resp. na návrh učiteľa do
konca januára príslušného roka. Víťazi jednotlivých kategórií zo základných kôl
postupujú do regionálneho kola súťaţe, ktoré sa uskutočnia do 31. marca príslušného
roka. Víťazi jednotlivých kategórií v regionálnych kolách majú právo zúčastniť sa
ústredného kola súťaţe, ktoré sa koná spravidla v polovici mája. V prípade vysokej
účasti súťaţiacich v niektorom z regionálnych kôl, organizátor má právo rozhodnúť
o účasti na ústrednom kole aj tých súťaţiacich, ktorí sa v jednotlivých kategóriách
umiestnia na druhom mieste.
VII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŢE
Za dodrţiavanie bezpečnosti počas súťaţí zodpovedajú organizátori
a pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl.
Na súťaţe cestujú ţiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej
zodpovednej osoby, určenej riaditeľom školy. Ţiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov,
potrebujú k účasti vo vyšších kolách súťaţí písomný súhlas rodiča.
Krajský školský úrad a organizátor súťaţe, v spolupráci s riaditeľmi škôl, sa
môţu dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza ţiakov do
miesta konania vyššieho kola a späť a zodpovedá za ich bezpečnosť.
Organizátor súťaţe zabezpečuje počas súťaţe a s ňou súvisiacimi podujatiami,
dodrţiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh
činnosti.
VII. FINANCOVANIE SÚŤAŢE
Finančné prostriedky na súťaţ ţiakov poskytne ministerstvo na príslušný
rozpočtový rok Krajskému školskému úradu v Prešove.
Krajský školský úrad financuje súťaţ podľa osobitných predpisov.
Z finančných prostriedkov určených na súťaţ je moţné uhradiť výdavky
súvisiace s prípravou a organizovaním súťaţe:
a) Cestovné
b) Stravovanie
c) Ubytovanie
d) Materiálno-technické zabezpečenie
e) Prenájom priestorov
f) Odmeny za vykonané práce
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Finančné prostriedky na súťaţe zabezpečí ministerstvo v rámci schváleného
rozpočtu ministerstva.
Krajský školský úrad uzavrie na zabezpečenie súťaţe s organizátorom súťaţe
zmluvný vzťah, v ktorom dohodne podmienky zabezpečenia súťaţe, vrátane
maximálnej finančnej sumy na jej zorganizovanie. Krajský školský úrad poskytne
organizátorovi súťaţe finančné prostriedky formou preddavku, prípadne formou
refundácie vopred vynaloţených výdavkov na súťaţ.
Po ukončení súťaţe predloţí organizátor krajskému školskému úradu
vyúčtovanie finančného preddavku. V prípade nevyčerpania poskytnutého finančného
preddavku, vráti organizátor nevyčerpané finančné prostriedky na účet krajského
školského úradu.
Organizácia, ktorá priamo zabezpečuje súťaţ, je povinná viesť účtovnú
evidenciu pouţitých finančných prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej
evidencie ostatných činností organizácie.
IX. ÚČINNOSŤ A REGISTRÁCIA ORGANIZAČNÉHO PORIADKU
Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR pod číslom 2010-18395/41760:1-915 a nadobúda účinnosť dňa
16. decembra 2010.
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