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Organizačný poriadok súťaže 

Folklórna jar Juraja Jánošíka 

 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

Vyhlasovateľom súťaže je Marína – klub žien Slovenskej národnej strany 

a spoluorganizátorom je Matica slovenská. 

 

 

Čl. 1 

Charakteristika súťaže 

 

1. Názov tanečnej, hudobnej a speváckej postupovej súťaže detí a mládeže v slovenských 

ľudových tancoch a v interpretácii slovenskej ľudovej hudby a piesne je: Folklórna 

jar Juraja Jánošíka. 
2. Poslaním tanečnej, hudobnej a speváckej postupovej súťaže detí a mládeže 

v slovenských ľudových tancoch a v interpretácii  slovenskej ľudovej hudby a piesne  

Folklórna jar Juraja Jánošíka je:  

 vytvárať a uchovávať vzťah detí a mládeže k slovenskej ľudovej tvorbe ako 

jedinečnému  kultúrnemu dedičstvu našich predkov,  

 prebúdzať v deťoch a mládeži národné cítenie a hrdosť na kultúrne tradície 

slovenského národa a podporovať prirodzené a zdravé vlastenectvo, 

 umožniť deťom a mládeži prejaviť svoj talent v ľudovom tanci a v interpretácii 

ľudovej hudby a piesní, 

 podporovať výučbu ľudových tancov, ľudovej hudby a piesní v predškolských 

a školských zariadeniach, 

 popularizovať slovenské ľudové umenie v predškolských a školských 

zariadeniach, ako dôležitú zručnosť a poznanie moderného slovenského občana.  

 

 

Čl. 2 

Štruktúra, organizácia  a riadenie súťaže 

 

1. Tanečná, hudobná a spevácka postupová súťaž Folklórna jar Juraja Jánošíka vo 

svojom prvom ročníku prebieha v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja, 

s tendenciou postupného rozšírenia v ďalších ročníkoch na celoštátnu úroveň.  

2. Súťaž prebieha pravidelne v období od začiatku marca do konca mája kalendárneho 

roku. 

3. Výber súťažných slovenských ľudových tancov a slovenských ľudových piesní je 

ponechaný na súťažiacich, v spolupráci s rodičmi a určenými odbornými pedagógmi 

príslušného predškolského alebo školského zariadenia.  

4. Súťaž má stanovenú nasledovnú postupnosť:  

 1. kolo – školské kolo,  

 2. kolo – okresné kolo,  

 3. kolo – finále, krajské kolo; 
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5. V súťaži súťažia nasledovné vekové kategórie: 

 I. kategória sú žiaci MŠ a I. – II. ročníkov ZŠ, 

 II. kategória sú žiaci III. – V. ročníkov ZŠ, 

 III. kategória sú žiaci VI. – IX. ročníkov ZŠ. 

6. Zameranie súťaže sa bude z hľadiska jej charakteru striedať – každý nepárny 

kalendárny rok, počnúc prvým ročníkom, bude prebiehať ako súťaž v slovenských 

ľudových tancoch a každý párny kalendárny rok ako súťaž v interpretácii slovenskej 

ľudovej hudby a piesne. 

7. Súťaže v slovenských ľudových tancoch sa môžu zúčastniť súbory/kolektívy detí         

a mládeže s maximálnym počtom 20 členov na jeden súťažný súbor/kolektív. 

8. Súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej hudby a piesne sa môžu zúčastniť jednotlivci 

a súbory/kolektívy detí a mládeže s maximálnym počtom 20 členov na jeden súťažný 

súbor/kolektív. 

9. Podmienkou zaradenia do jednotlivej kategórie je príslušnosť prevažnej väčšiny 

členov súťažného súboru/kolektívu do konkrétnej kategórie. 

10. Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež materských škôl a základných škôl 

v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

11. Školské kolá sa realizujú v predškolských a školských zariadeniach Bratislavského 

samosprávneho kraja na základe dobrovoľnosti. Organizátorom školských kôl je 

školská samospráva jednotlivých predškolských a školských zariadení. 

12. Okresné kolá sa uskutočňujú v školských zariadeniach Bratislavského samosprávneho 

kraja na základe dobrovoľnosti. Organizátormi sú hlavný organizátor                            

a spoluorganizátor v koordinácii so samosprávou  určených školských zariadení 

v rámci jednotlivých okresov, ktoré si vyberie organizátor a spoluorganizátor na 

základe odporúčania riaditeľa súťaže. 

13. Finále sa uskutoční v školskom zariadení Bratislavského samosprávneho kraja alebo 

v inom vhodnom zariadení Bratislavského samosprávneho kraja na základe 

dobrovoľnosti. Organizátormi sú hlavný organizátor a spoluorganizátor v koordinácii 

so samosprávou  určeného školského zariadenia alebo iného zariadenia, ktoré si 

vyberie organizátor a spoluorganizátor súťaže na základe odporúčania riaditeľa 

súťaže. 

14.  Súčasťou finálového kola býva spravidla sprievodný kultúrny a spoločenský  

program.  

 

 

Čl. 3 

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže 

 

1. Súťaž ako celok riadi organizačný výbor. Na jeho čele je riaditeľ súťaže, ktorého 

navrhuje a menuje organizátor súťaže. Riaditeľ súťaže je zároveň štatutárnym 

orgánom súťaže. organizačný výbor má ďalej 4 členov, z ktorých minimálne dvoch 

navrhuje a menuje hlavný organizátor súťaže a zvyšných členov navrhuje a menuje 

spoluorganizátor súťaže.  

2. Súťaž na jednotlivých úrovniach riadia komisie. A to I. úroveň – školská komisia, II. 

úroveň okresná komisia, III. úroveň – krajská komisia. Predsedu a členov komisie pre 

školské kolo súťaže vymenúva príslušný riaditeľ školy v spolupráci so samosprávou 
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predškolského a školského zariadenia. Predsedu a členov komisie okresného                

a krajského kola súťaže vymenúva riaditeľ súťaže, na základe odporúčania 

organizačného výboru súťaže. 

3. Výkony súťažiacich hodnotia odborné poroty. Predsedu a členov školských odborných 

porôt vymenúvajú príslušní predsedovia odborných komisií. V školskom kole súťaže 

má odborná porota najmenej 3 a najviac 5 členov.  

4. Okresné odborné poroty v počte najmenej 3 a najviac 5 členov vymenúva predseda 

okresnej odbornej komisie v spolupráci s organizačným výborom súťaže Folklórna jar 

Juraja Jánošíka. 

5. Krajskú porotu v počte minimálne 5 členov vymenováva organizačný výbor súťaže 

Folklórna jar Juraja Jánošíka.  

6. Poroty udeľujú prvé tri miesta vo všetkých troch súťažných kategóriách jednotlivých 

kôl. Ocenenými v súťaži sú vždy prví traja súťažiaci, a to v každom jednotlivom kole. 

Ceny pre školské kolo určuje riaditeľ príslušnej školy, ceny pre okresné a krajské kolo 

určuje riaditeľ súťaže po konzultácii a odsúhlasení Organizačným výborom súťaže. 

 

 

Čl. 4 

Podmienky súťaže 

 

Miestom konania súťaže je územie Bratislavského samosprávneho kraja, konkrétne 

zariadenia materských škôl a základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ako 

aj bilingválnych predškolských a školských zariadení.  

 

 

Čl. 5  

Postupový kľúč 

 

1. Do jednotlivých okresných škôl postupujú víťazi jednotlivých školských kôl súťaže – 

I. kategórie (žiaci MŠ a I. – II. ročníkov ZŠ), II. kategórie (žiaci III. – V. ročníkov 

ZŠ), III. kategórie (žiaci VI. – IX. ročníkov ZŠ), ktorí vzišli zo školských kôl súťaže. 

2. Porota ako náhradníka určuje v poradí druhého umiestneného účastníka školského 

súťažného kola. 

3. Do finálového krajského kola postupujú víťazi jednotlivých okresných kôl súťaže – I. 

kategórie (žiaci MŠ a I. – II. ročníkov ZŠ), II. kategórie (žiaci III. – V. ročníkov ZŠ), 

III. kategórie (žiaci VI. – IX. ročníkov ZŠ), ktorí vzišli z okresných kôl súťaže. 

4. Porota ako náhradníka určuje v poradí druhého umiestneného účastníka okresného 

súťažného kola. 

 

 

Čl. 6 

Odborná príprava žiakov  

Odbornú prípravu žiakov na jednotlivé súťažné kolá zaisťujú školy vo vlastnej 

kompetencii v súčinnosti s rodinami a tretími osobami, ktoré súťažiaceho podporujú. 
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 Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1. Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich v školských kolách zodpovedá príslušná 

škola a zriaďovateľ školy.  

2. Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich v okresných kolách zodpovedajú 

vysielajúce školy a organizátori príslušných súťažných kôl.  

3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich vo finálovom krajskom kole 

zodpovedajú jeho organizátori a pedagogický sprievod jednotlivých finalistov.  

 

 

Čl. 8 

Organizátor súťaže, adresa, kontakt 

 

Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou, vykonáva: 

 

Hlavný organizátor súťaže:  
Marína – Klub žien Slovenskej národnej strany 

Šafárikovo nám. 3 

814 99 Bratislava 

IČO: 00677639 

 

Spoluorganizátor súťaže:  
Matica slovenská 

P. Mudroňa 1 

036 01 Martin 

IČO: 00179027 

 

 

Čl. 9 

Finančné zabezpečenie súťaže, štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných 

prostriedkov 

 

1. Materiálne zabezpečenie cien pre súťažiacich umiestnených na prvých troch miestach 

v príslušných kategóriách v školských kolách súťaže zabezpečujú príslušné školy 

a školské zariadenia v súčinnosti s organizačným výborom súťaže.  

2. Materiálne zabezpečenie cien pre súťažiacich umiestnených na prvých troch miestach 

v príslušných kategóriách v okresných kolách a v krajskom kole súťaže poskytuje 

hlavný organizátor v spolupráci so spoluorganizátorom. 

3. V každom okresnom kole a v krajskom kole súťaže môžu byť na viac udelené osobitné 

ceny podľa uváženia hlavného organizátora a spoluorganizátora súťaže, príp. tretích 

osôb. 

4. Rozpočet súťaže pripravuje a schvaľuje organizačný výbor súťaže Folklórna jar Juraja 

Jánošíka ako priamy organizátor.  

5. Ďalšími zdrojmi na zabezpečenie súťaže sú finančné prostriedky získané od tretích 

osôb formou dotácie, daru alebo sponzorstva.  
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Čl. 10 

 

Schválenie a účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 30. 11. 2017 pod číslom 2017/12929:6-10A0 s účinnosťou od        

01. 01. 2018. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Milučká 

predsedníčka Marína – Klub žien 

Slovenskej národnej strany  


