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Organizačný poriadok  

CELOSLOVENSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE DETSKEJ DRAMATICKEJ TVORIVOSTI - PODUNAJSKÁ 
JAR V MAĎARSKOM JAZYKU 

 
Celoslovenská postupová súťaž DETSKEJ DRAMATICKEJ TVORIVOSTI - PODUNAJSKÁ JAR V 
MAĎARSKOM JAZYKU  pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa riadi 
nasledujúcim organizačným poriadkom, ktorý je vypracovaný  v súlade so smernicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 
Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 
 

a. Cieľom súťaže je spoznanie ľudových rozprávok z minulosti regiónov, prehľbenie 
národnostnej identity a spoznanie divadelnej a bábkárskej tradície. Výsledok sa očakáva 
v oblasti spoznania vlastnej minulosti generáciami školského veku. 

b. Význam projektu spočíva vo prehĺbení tradícií a národnostnej identity v generáciách. Projekt 
je zameraný na poznávanie klasických rozprávok, rozvíjanie reči, slovnej zásoby, komunikácie 
a fantázie. Využíva sa prirodzená schopnosť detí vžiť sa do deja a postáv prostredníctvom hry 
a improvizovaného znázorňovania. 

c. Súťaž je zameraná na poznávanie klasických divadelných a bábkárskych hier, rozvíjanie reči, 
slovnej zásoby, komunikácie a fantázie. Využíva sa prirodzená schopnosť detí vžiť sa do deja  
a postáv prostredníctvom hry a improvizovaného znázorňovania. 

 
 

Čl. 2 
Charakteristika súťaže 

 
a. Súťaž je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a nadväzuje na školskú výučbu.  
b. Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý 

výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len VJM).  

c. Podunajská jar je súťaž celoslovenského charakteru pre základné školy s VJM.  
d. Súťaž má postupový charakter a končí sa celoslovenským kolom.  
e. Súťaž sa realizuje každý školský rok. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu.  
f. Súťaž je určená žiakom základných škôl s VJM, resp. tried s VJM v Slovenskej republike. Člení 

sa na kategórie (bábkárska, divadelná a editovaná hra) a kolá (regionálne a celoslovenské 
kolo). Účasť v súťaži je dobrovoľná a individuálna.  

g. Súčasťou súťaže je systematická príprava na všetkých úrovniach formou prednášok, 
seminárov, riadenej odbornej činnosti pod vedením skúsených pedagógov a ďalších 
odborníkov.  

h. Obsahová náplň súťaže vyplýva z jej cieľov ako aj z cieľov obsiahnutých v platných 
pedagogických dokumentoch a je záväzná pre všetky postupové kolá.  

i. Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov škôl na súťažiach sa hodnotí ako činnosť, ktorá 
priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom v týchto školách. Prípravu žiakov na súťaž a 
aktívnu účasť na organizovaní súťaže je potrebné morálne a finančne oceniť.  

 
 

Čl. 3 
Poslanie súťaže 

 
Poslaním súťaže je:  

a. Prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporiť rozvoj talentu žiakov a 
pomáhať pri prezentácii ich schopností.  

b. Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti žiakov.  
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c. Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie.  
d. Umožňovať pedagógom spätne využívať získané poznatky na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu.  
e. Vytvárať pre žiakov, pedagógov a pre školy konkurenčné prostredie na vzájomné 

porovnávanie schopností, zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.  

f.  Zameriava sa na divadlo hraného deťmi (činoherné, bábkové divadlo, dramatické a 
komponované hry) a je najvyššou prezentáciou kolektívov v oblasti detskej dramatickej 
tvorivosti. Vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností. 
Pedagógovia a súťažiaci majú možnosť získať nové poznatky v rámci odborných 
seminárov 

Čl. 4 
Ciele súťaže 

 
Cieľom súťaže je:  

a. Spoznanie ľudových rozprávok z minulosti regiónov, prehľbenie národnostnej identity a 
spoznanie divadelného hnutia.  

b. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, najmä komunikatívne, osobné, sociálne a občianske 
kompetencie a kompetenciu vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.  

c. Pestovať a posilniť kladný vzťah k divedelnému hnutiu.  
d. Rozvíjať kultivovaný prejav ako prostriedok presadenia seba samého a nadobudnúť 

sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti.  
e. Rozvíjať komunikatívne schopnosti a návyky, aby žiaci získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, 

t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.  
f. Podporiť používanie spisovného jazyka v rámci estetických činností.  

 
Čl. 5 

Vyhlásenie súťaže 
 

a. Vyhlasovateľom súťaže je z poverenia Republikovej rady Maďarskáho spoločenského a 
kultúrneho zväzu na Slovensku - Csemadok Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. 
v Dunajskej Strede (ďalej len Inštitút).  

b. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

c. Organizátor (Inštitút) zabezpečuje realizáciu finančne, organizačne, materiálno-technicky a 
administratívne.  

d. Organizátorom jednotlivých postupových kôl súťaže je Inštitút a ním poverené organizácie.  
 

Čl. 6 
Zrušenie súťaže 

 
a. Ministerstvo zruší súťaž na návrh organizátora súťaže alebo Koordinačnej rady súťaží, ak 

súťaž nie je organizovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, schváleným 
organizačným poriadkom alebo finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu boli 
nehospodárne, neefektívne alebo neúčinne vynakladané.  

b. O zrušení súťaže rozhoduje generálny riaditeľ sekcie ministerstva príslušnej podľa 
obsahového zamerania súťaže.  

c. Informáciu o zrušení súťaže zašle ministerstvo okresným úradom v sídle kraja, ktoré o zrušení 
súťaže informujú bezodkladne školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti. 

 
 
 
 
 

Čl. 7 
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Štruktúra a riadenie súťaže 
 

a. Súťaž má postupový charakter a končí sa celoslovenským kolom.  
b. Súťaž je určená žiakom ZŠ s VJM, resp. tried s VJM v Slovenskej republike.  
c. Súťaž sa člení na kategórie:  

I. kategória – bábkárske súbory – pre žiakov 1. až 9. ročníka vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania pre ZŠ s VJM, 
II. kategória – divadelné súbory – pre žiakov 1. až 9. ročníka vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania pre ZŠ s VJM,  
III. kategória – editované hry – pre žiakov 1. až 9. ročníka vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania pre ZŠ s VJM,  
Súťaž sa člení na postupové súťažné kolá:  
regionálne a celoslovenské kolá.  

d. Po odbornej stránke súťaž riadia komisie príslušných úrovní v súlade s organizačným 
poriadkom súťaže nasledovne:  
- regionálne kolo riadi odborná komisia Inštitútu,  
- celoslovenské kolo riadi odborná komisia Inštitútu,  
- celú súťaž organizačne zabezpečuje a koordinuje organizačný odbor Inštitútu.  

e. Členstvo v komisiách je čestné a nezastupiteľné.  
f. Súťažné kolá pre všetky kategórie riadi regionálna odborná komisia na čele s predsedom, 

ktorá má spravidla 7 členov. Predsedu a členov súťažnej komisie vymenúva riaditeľ Inštitútu 
na dvojročné funkčné obdobie. Zoznam členov komisie zverejňuje Inštitút na svojom 
webovom sídle. Členovia regionálnej komisie sú spravidla aj členmi odborných porôt 
jednotlivých kategórií.  

g. Celoštátna komisia súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku garantuje odbornú stránku 
súťaže a je zložená zo zástupcov regionálnych komisií. 

h. Členov a predsedu Celoštátnej komisie súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku do funkcie 
vymenúva na dvojročné funkčné obdobie a odvoláva riaditeľ Inštitútu na návrhu predsedu 
celoštátnej komisie súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku. V prípade preukázateľných 
vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže predseda alebo ktorýkoľvek člen 
komisie požiadať riaditeľa o uvoľnenie z funkcie. Zoznam členov celoštátnej komisie 
zverejňuje Inštitút na svojom webovom sídle.  

i. Predsedov a členov odborných porôt na celoslovenské kolo súťaže menuje na základe návrhu 
predsedu Celoštátnej komisie súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku riaditeľ Inštitútu.  

j. Odborné poroty vo všetkých postupových kolách hodnotia výkony súťažiacich v súlade s 
obsahovými náplňami jednotlivých kategórií.  

k. Inštitút zverejňuje na svojom webovom sídle kontakt na zodpovedného riešiteľa súťaže 
Podunajská jar v maďarskom jazyku, na ktorého sa v prípade nejasností môžu obrátiť 
organizátori a komisie príslušných úrovní.  

 
Čl. 8 

Organizácia súťaže 
 
1. Regionálne kolo súťaže: 
 

a. Regionálne kolo súťaže sa uskutoční v I., II. a III. kategórii.  
b. Usporiadateľom regionálneho kola je Inštitút, resp. ním poverená organizácia.  
c. Regionálne kolá sa uskutočnia nasledovne:  

- región Východné Slovensko: - žiaci zo ZŠ z okresov Trebišov a Michalovce  
- región Stredné Slovensko - žiaci zo ZŠ z okresov Košice I., Rožňava a Košice – okolie,  
Veľký Krtíš a Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca 
- región Západné Slovensko žiaci zo ZŠ z okresov Bratislava, Senec, Šaľa, Nitra, Levice, 
Komárno, Dunajská Streda.  
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d. Pozvánka na regionálne kolo súťaže sa zverejňuje na webovom sídle Inštitútu a na základe 
prihlásenia sa posiela dotyčným súťažiacim a pedagógov mailom.  

e. Inštitút, resp. ním poverená organizácia zabezpečí regionálne kolo po stránke organizačnej, 
personálnej, obsahovej a materiálno-technickej. Organizátor sa riadi organizačným 
poriadkom súťaže, pokynmi Inštitútu, preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a 
nerušeného priebehu súťaže, za vhodné stravovacie a súťažné podmienky pre všetkých 
účastníkov súťaže. Úlohou organizátora je propagovať súťaž, motivovať, aktivizovať školy.  

f. Regionálne kolo pre všetky kategórie riadi odborná komisia na čele s predsedom. 
Regionálna komisia má spravidla 7 členov. Predsedu a členov regionálnej komisie vymenúva 
riaditeľ Inštitútu na dvojročné funkčné obdobie. Zoznam členov regionálnej komisie 
zverejňuje Inštitút na svojom webovom sídle. Členovia regionálnej komisie sú spravidla aj 
členmi odborných porôt jednotlivých kategórií.  

g. Odborné poroty regionálneho kola súťaže pre všetky kategórie ustanovuje riaditeľ Inštitútu, 
ktorý na základe návrhu predsedu regionálnej komisie vymenúva predsedov a členov 
odborných porôt.  

h. Regionálne kolo súťaže sa uskutoční do 10. marca príslušného roka.  
i. Odborné poroty hodnotia výkony súťažiacich v súlade s obsahovými náplňami jednotlivých 

kategórií.  
j. Predseda v spolupráci s členmi odbornej poroty za príslušnú kategóriu hneď po ukončení 

súťaže vypracuje a odovzdá výsledkovú listinu organizátorovi aj predsedovi odbornej komisie 
súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku.  

k. Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného kola u 
predsedu regionálnej komisie. Ten okamžite zvolá zasadnutie odbornej poroty, ktorého má 
právo zúčastniť sa aj protestujúci. Rozhodnutie musí byť vyhlásené ešte v deň súťažného 
kola.  

l. Údaje za regionálne kolo sa zapíšu do databázy prihlášok žiakov ihneď po ukončení súťaže. 
Správnosť údajov potvrdí svojím podpisom predseda odbornej poroty príslušnej kategórie.  

m. Predsedovia odborných porôt vypracujú vyhodnotenie okresného kola súťaže podľa kategórií 
a pošlú najneskôr do 2 pracovných dní po uskutočnení regionálneho kola súťaže predsedovi 
regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Podunajská jar v maďarskom 
jazyku.  

n. Po ukončení regionálneho kola súťaže predseda regionálnej komisie vypracuje v spolupráci s 
organizátorom a na základe vyhodnotení predsedov odborných porôt jednotlivých kategórií 
správu o priebehu a výsledkoch regionálneho kola. V správe vyhodnotí aj obsahové, 
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola.  

o. Správu o priebehu a o výsledkoch regionálneho kola spolu s výsledkovou listinou pošle 
organizátor najneskôr do 5 pracovných dní po uskutočnení regionálneho kola súťaže 
organizátorovi celoslovenského kola.  

 
2. Celoslovenské kolo súťaže  
 

a. Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční vo všetkých kategóriách (I-III.) do 15. júna 
príslušného roka.  

b. Usporiadateľom, resp. organizátorom celoslovenského kola je Maďarský osvetový inštitút na 
Slovensku n.o. v Dunajskej Strede.  

c. Inštitút zabezpečuje celoslovenské kolo súťaže po organizačnej, personálnej a materiálno-
technickej stránke. Organizátor sa riadi organizačným poriadkom súťaže, pokynmi odbornej 
komisie, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov z rôznych zdrojov a platnými 
právnymi predpismi, preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného 
priebehu súťaže, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých 
účastníkov súťaže. Úlohou organizátora je propagovať súťaž.  

d. Do celoslovenského kola postupujú súbory z I-III.kategórie na základe hodnotenia odbornou 
komisiou na základe počtu prihlásených do jednotlivých regionálnych kôl.  
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e. Pozvánka na celoslovenské kolo súťaže sa zverejňuje na webovom sídle Inštiutútu, a na 
základe zápisnice postupujúcich z regionálnych súťaží sa posiela dotyčným súťažiacim a 
pedagógom mailom.   

f. Účastníkov celoslovenského kola usporiadajúca organizácia pozýva (elektronicky) vždy na 
základe výsledkových listín z regionálnej súťaže najneskôr 15 pracovných dní pred konaním 
súťaže. Účastník potvrdí svoju účasť, ale aj neúčasť na celoslovenskom kole elektronicky aj 
poštou obratom.  

g. Predsedov a členov odborných porôt na celoslovenské kolo súťaže menuje riaditeľ Inštitútu 
na základe návrhu predsedu odbornej rady Inštitútu.  

h. Odborné poroty vo všetkých kategóriách hodnotia výkony súťažiacich v súlade s obsahovou 
náplňou príslušnej kategórie.  

i. Predseda v spolupráci s členmi odbornej poroty za príslušnú kategóriu hneď po ukončení 
súťaže vypracuje a odovzdá výsledkovú listinu organizátorovi aj predsedovi Celoštátnej 
komisie súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku. 

j. Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po slávnostnom vyhlásení výsledkov 
u predsedu celoštátnej komisie. Ten okamžite zvolá zasadnutie odbornej poroty, ktorého má 
právo zúčastniť sa aj protestujúci. Rozhodnutie musí byť vyhlásené hneď po zasadnutí.  

k. Predsedovia jednotlivých kategórií vypracujú Správu o priebehu a výsledkoch 
celoslovenského kola súťaže podľa kategórií a pošlú najneskôr do 5 pracovných dní po 
uskutočnení celoslovenského kola súťaže predsedovi Celoštátnej komisie súťaže Podunajská 
jar v prednese ľudových rozprávok v maďarskom jazyku. V správe zhodnotia aj obsahové, 
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie celoslovenského kola súťaže.  

l. Celoštátna komisia súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku zostaví na základe správ o 
priebehu a výsledkoch celoslovenského kola a hodnotiacich správ komisií na nižších 
úrovniach hodnotiacu správu z celého ročníka súťaže. Predseda celoštátnej komisie pošle 
Inštitútu správu o priebehu súťaže do 30 dní po uskutočnení celoslovenského kola súťaže.  

m. Hodnotiaca správa sa zverejní na webovom sídle Inštitútu.  
n. Všetky dokumenty a informácie k súťaži sa nachádzajú na webovom sídle Inštitútu: 

intezet.sk.  
 

Čl. 9 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 
a. Počas organizovania všetkých postupových kôl súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a 

ochrana zdravia všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí.  
b. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor a pedagógovia poverení 

organizátorom.  
c. Na súťaž cestujú žiaci v sprievode pedagóga určeného riaditeľom školy. Súťažiaci mladší ako 

18 rokov potrebujú k účasti vo všetkých postupových kolách súťaže písomný súhlas rodiča 
alebo zákonného zástupcu. Súhlas rodiča, resp. zákonného zástupcu sa pred školským kolom 
uvedie na záväznej prihláške, ktorá obsahuje všetky údaje o žiakovi v postupových kolách.  

d. Organizátor príslušného kola súťaže v spolupráci s riaditeľmi škôl sa môžu dohodnúť na 
spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza súťažiacich do miesta konania vyššieho 
kola súťaže a späť a zodpovedá za bezpečnosť súťažiacich počas celej súťaže.  

e. Organizátori príslušných postupových kôl súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže a 
sprievodných podujatí dodržanie platných bezpečnostných predpisov.  

 
Čl. 10 

Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov 
 
 

a. Časť finančných prostriedkov na súťaž poskytuje Úrad vlády SR organizátorovi súťaže z fondu 
Kultúra národnostných menšín SR. 
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b. Časť finančných prostriedkov na celoslovenské kolo súťaže poskytuje ministerstvo 
organizátorovi súťaže z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. 

c. Zvyšnú časť finančných prostriedkov súťaže zabezpečí organizátor súťaže. Organizátori 
všetkých stupňov súťaže môžu využívať finančné prostriedky od sponzorov, občianskych 
združení a iných inštitúcií a z účastníckych poplatkov. 

d. Výdavky spojené so súťažou v regionálnom a celoslovenskom kole hradí organizátor v súlade 
s platnou legislatívou.  

e. Z finančných prostriedkov určených na súťaž je možné uhradiť len výdavky súvisiace s 
prípravou a organizovaním súťaže.  

f. Finančné prostriedky sa využívajú pri materiálno-technickom zabezpečovaní súťaže čo 
najefektívnejšie.  

g. Cestovné sa uhrádza súťažiacim a členom odborných komisií súťaže v zmysle platného 
zákona. Uhrádza sa najekonomickejší spôsob dopravy.  

h. V zmysle platného zákona sa uhrádza cestovné, resp. sa bezplatne zabezpečuje ubytovanie 
iba jednému pedagógovi, ktorý sprevádza súťažiaceho/súťažiacich z jednej školy. Uhrádza sa 
najekonomickejší spôsob dopravy.  

i. Na súťaž sa prednostne využívajú služby účelových zariadení rezortu školstva (priestory škôl a 
školských zariadení, ubytovacie zariadenia, školské internáty, zariadenia školského 
stravovania). Osobitne sa môže zohľadňovať ubytovanie hostí.  

j. Odmeny za vykonané práce sa hradia podľa prílohy č. 1  smernice Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 
 

Čl. 11 
Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej úrovni 

 
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. Dunajská Streda 
 

Adresa: Bacsákova 240/13., 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika 
IČO:  45739935 
DIČ: 2023660078 
Tel: 00421 31 552 24 87 
E-mail: intezet@intezet.sk 
Web: www.intezet.sk 

 
Čl. 12 

Zrušovacie ustanovenie 
Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Podunajská jar v maďarskom jazyku, schválený 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-
18399/41764:1-915. 
 
 
 

Čl. 13 
Schválenie a účinnosť 

 
Tento organizačný poriadok, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej 
republiky pod číslom 2017-10536/39605:2-10I0 s účinnosťou  od 1. 1. 2018. 

mailto:intezet@intezet.sk
http://www.intezet.sk/

