
 

Organizačný poriadok  
celoslovenskej súťaže 

RUSKÉ SLOVO 
 

 

Organizačný poriadok  „Ruské slovo“  je  vypracovaný v zmysle Smernice   č. 

13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 

súťaží žiakov škôl. 

 

Čl. 1 
POSLANIE SÚŤAŽE 

 

 

Základným poslaním súťaže Ruské slovo je: 
a) prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov     

v oblasti umeleckého slova na školách; 
b) prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať 

tvorivé odborno-teoretické vedomosti, estetické cítenie, 
komunikačné  a interpretačné  zručností  žiakov; 

c) viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem 
o sebavzdelávanie; 

d) podnecovať  cudzojazyčnú tvorivosť žiakov, vytvárať trvalý vzťah 
k ruskej poézii a próze; 

e) propagácia ruskej kultúry, hodnotnej literatúry, hraného slova, 
spevu a hudby; 

f) prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času 
žiakov; 

g) umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať 
poznatky, získané na súťažiach žiakov, na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu v ruskom jazyku; 

h) vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej 
republiky na medzinárodných súťažiach v prednese poézie a prózy, 
spevu a hraného slova v ruskom jazyku. 

 
 



Čl. 2 
CHARAKTER SÚŤAŽE  

 
 

(1) Súťaž Ruské slovo je  dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov na 
školách a v školských zariadeniach.  

(2) Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a  
spevu v ruskom jazyku, určená pre žiakov základných a stredných škôl.  

(3) Ruské slovo je celoštátnou postupovou súťažou — školské, krajské  a    
celoslovenské kolo, s možnosťou účasti na medzinárodnom umeleckom     
festivale.    

(4) Ruské slovo sa organizuje pre žiakov 2. stupňa základných škôl a všetkých 
druhov a typov stredných škôl. 

(5) Súčasťou súťaže na všetkých úrovniach sú prednášky, besedy, hudobné 
koncerty účastníkov, ako aj odborné semináre a stretnutia. 

(6) Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, 
podporuje  ich súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť 
mladých   ľudí. 

(7) Organizuje  sa  mimo vyučovacieho procesu. 
(8) Súťaž je organizovaná ako prehliadka žiakov —  recitátorov a spevákov. 
(9) Činnosť pedagogických zamestnancov,  žiakov škôl na súťaži Ruské slovo    

sa hodnotí ako činnosť, ktorá súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na  
týchto školách. 

     (10) Prípravu žiakov na súťaže a aktívnu účasť na organizovaní súťaže Ruské    
           slovo je potrebné morálne a finančne oceniť.  
 
 

Čl. 2 
ŠTRUKTÚRA A RIADENIE 

 
 

Organizácia súťaže Ruské slovo 
(1)  Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
(2) Podmienkou účasti žiakov vo vyšších kolách je ich úspešná účasť v nižších 

kolách súťaže Ruské slovo v súlade s organizačným poriadkom tejto 
súťaže. Súťaže vo vyšších kolách (krajské  a celoštátne)  sa môžu zúčastniť 
víťazi  na základe výsledkov z predchádzajúcich súťažných kôl. Súťažiacimi 
(ďalej len „účastníci“) krajskej a celoštátnej súťaže sú žiaci 2. stupňa 
základných škôl a stredných škôl, ktorí zašlú organizátorovi prihlášku a vo 



vyhlásených kategóriách splnia interpretačné podmienky účasti 
a predpísané propozície.   

(3) Školské kolá súťaže Ruské slovo organizujú školy (základné a stredné) na    
základe dobrovoľnosti. Školské kolo súťaže spravidla riadi a organizuje 
predmetová komisia cudzích jazykov, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ 
školy.  

(4) Krajské kolo súťaže Ruské slovo  v spolupráci s príslušným KŠÚ  
zabezpečuje a riadi organizátor súťaže na základe písomnej dohody so 
školami.  

(5) Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo  organizuje a riadi v spolupráci s 
príslušným KŠÚ a celoštátnou súťažnou komisiou organizátor súťaže, 
ktorým je  Súkromné gymnázium, Petzvalova 4,  Košice. 

(6) Súkromné gymnázium,  Petzvalova 4,  Košice, preberá zodpovednosť za 
zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu celoštátnej súťaže Ruské  
slovo, ako aj vhodných ubytovacích, stravovacích a súťažných podmienok  
pre účastníkov, členov porôt a organizátorov.    
 

Riadenie súťaže Ruské slovo 
(1)  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

poveruje odborným riadením súťaže celoštátnu odbornú komisiu Ruské 
slovo. Návrh na zloženie celoštátnej odbornej komisie predkladá 
ministerstvu školstva hlavný organizátor. 

(2)  Celoštátnu odbornú komisiu riadi jej predseda, ktorého menuje 
vyhlasovateľ súťaže na návrh organizátora súťaže, ktorým je Súkromné 
gymnázium  Petzvalovej 4 v Košiciach,  v spolupráci so Zväzom  Rusov 
Košice.  

(3)  Členovia jednotlivých komisií sú menovaní z radov učiteľov základných, 
 stredných a vysokých škôl, vedeckých inštitúcií, centier voľného času, 
školských stredísk záujmovej činnosti, občianskych združení a iných 
organizácií,  ktoré majú súvislosť s výučbou a rozširovaním ruského jazyka, 
ako aj s prednesom cudzojazyčnej poézie a prózy, hraného slova a spevu. 

(4)  Členom celoštátnej odbornej komisie  môže byť  aj zástupca priamo 
riadenej organizácie ministerstva, ktorá metodicky a administratívne  
vykonáva činnosť spojenú s organizovaním súťaže.   

(5)  Členov celoštátnej komisie do funkcie vymenúva  a z funkcie odvoláva 
vyhlasovateľ, na základe návrhu predsedu celoštátnej komisie.  

(6)  Funkčné obdobie predsedov a členov odborných komisií je trojročné. 
(7)  Členstvo v odborných komisiách je čestné a nezastupiteľné. 

 

 



Čl. 3 
SÚŤAŽNÉ KOLÁ  

 
 

(1)  Ruské slovo je postupová súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, 
hraného slova a spevu v ruskom jazyku ktorá má školské, krajské 
a celoslovenské kolo, s možnosťou účasti víťazov na medzinárodných 
umeleckých festivaloch a súťažiach.  

(2)  Školských kôl súťaže Ruské slovo, ktoré organizujú príslušné základné 
alebo stredné školy, sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa základných škôl, alebo 
stredných škôl, ktorí o súťaž prejavia záujem. 

(3)  Krajských kôl  súťaže Ruské slovo, ktoré organizujú školy a centrá 
voľného času (z poverenia KŠÚ a hlavného organizátora súťaže Ruské 
slovo) sa zúčastňujú žiaci, ktorí boli víťazmi (najlepšími) v školských 
kolách.   

(4)  Celoštátneho kola súťaže Ruské slovo, ktoré organizuje Súkromné 
gymnázium,  Petzvalova 4, v Košiciach, v spolupráci so Zväzom Rusov 
Košice, riadia a zabezpečujú celý priebeh súťaže. Tohto kola súťaže  sa 
zúčastňujú žiaci, ktorí boli najlepšími v  krajských kolách. 

 
 

Čl. 4 
PRÁVA A POVINNOSTI  

 
 

(1) Súťažiaci majú právo zúčastniť sa školského a krajského kola súťaže Ruské 
slovo na základe splnenia predpísaných požiadaviek a ich výsledkov. 

(2)  Celoslovenského kola majú právo zúčastniť sa uchádzači na základe 
výsledkov  krajského  kola súťaže Ruské slovo, a požívať výhody účastníka 
celoslovenského kola. 

(3)  Súťažiaci má právo byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia, 
vyžadovať od realizátora  príslušného kola  súťaže  potvrdenie o účasti, 
prípadne o umiestnení v súťaži.  

(4)  Súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka s jeho účasťou na súťaži je 
potrebný vtedy, ak s účasťou súvisí cestovanie mimo zvyčajného pobytu 
žiaka, materiálne a finančné výdavky a iné zdravotné riziká.  

(5)  Súťažiaci je povinný rešpektovať požiadavky a podmienky súťaže 
a organizačného poriadku súťaže. 

 
 



Čl. 5 
RIADENIE A HODNOTENIE 

 
 

Riadenie súťažných kôl 
(1) Odborné komisie, ktoré riadia školské, krajské a celoštátne  súťažné kolá 

súťaže Ruské slovo sa  riadia organizačným poriadkom  súťaže a     
aktuálnymi propozíciami, ktoré vydáva organizátor súťaže.  

(2) Organizačný poriadok súťaže Ruské slovo vypracúva Súkromné      
gymnázium,  Petzvalova 4, Košice, ako hlavný organizátor súťaže   Ruské 
slovo a predkladá ho na registráciu na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 

(3) Návrhy na zmeny v organizačnom poriadku súťaže podáva hlavný    
organizátor do 31. mája kalendárneho roka. Ak nie sú v organizačnom   
poriadku zmeny, nie je potrebná jeho každoročná registrácia. 

(4) Organizačný poriadok súťaže Ruské slovo registruje  Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 
Spôsob hodnotenia súťaže Ruské slovo 

(1) Predvedené výkony v školskom kole súťaže Ruské slovo, na základe 
vystúpenia jednotlivých súťažiacich, budú hodnotené formou bodovania 
školskými  odbornými porotami, zloženými z učiteľov, zástupcov rodičov 
a odbornej verejnosti, ako aj zástupcov hlavných organizátorov. 

(2) Výkony súťažiacich v krajskom kole hodnotí odborná porota Ruského 
slova, zložená zo zástupcov jej hlavných organizátorov Súkromného 
gymnázia,  Petzvalova 4,  Košice a Zväzu Rusov Košice, ako aj ďalších 
pedagógov a odbornej verejnosti formou bodovania. Najvyšší priemer 
bodov určí víťaza a postupujúcich, ako aj celkové poradie. 

(3) Predvedené výkony v celoštátnom kole hodnotí celoštátna odborná 
komisia. 

(4) Predsedovia školských a krajských odborných komisií zhodnotia priebeh 
a výsledky súťaží a písomnú správu poskytnú predsedovi celoštátnej 
odbornej komisie a hlavnému organizátorovi. 

(5) Predseda celoštátnej odbornej komisie spolu s hlavným organizátorom 
každoročne zhodnotí celoštátnu postupovú súťaž a písomnú správu 
predloží koordinačnej rade súťaží a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, vždy do konca septembra za uplynulý 
školský rok. 
  
 



Čl. 6 
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

 
 
 

(1)  Školské kolá súťaže Ruské slovo sú financované z rozpočtu škôl, krajské 
kolá žiakov základných a stredných škôl  sú financované z rozpočtu 
zriaďovateľa, z rozpočtu KŠÚ a iných zdrojov podľa osobitného predpisu.  

(2)  Celoštátne kolo súťaže a  medzinárodná súťaž  sú finančne podporované 
z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, prostredníctvom KŠÚ. 

(3)  Školské a krajské kolá súťaže Ruské slovo sa organizujú v školských 
objektoch a objektoch školských zariadení. Vo výnimočných prípadoch 
vzhľadom na charakter súťaže Ruské slovo (veľký počet súťažiacich 
v jednotlivých žánroch) sa bude organizovať súťaž v prenajatých 
priestoroch. Do nákladov na súťaž Ruské slovo sa zahrňujú náklady na 
galakoncert najlepších, metodické materiály, preklady z ruského a do 
ruského jazyka materiálov súvisiacich so súťažou, technické zabezpečenie, 
dohody o vykonaní práce, činnosť odborných komisií, ceny pre súťažiacich 
a  propagáciu. 

(4)  Náklady na ceny na krajskom kole súťaže Ruské slovo nesmú presahovať 
sumu (39,83 eura) pre jednotlivcov umiestnených na prvých troch 
miestach spolu, (79,67 eura) a pre kolektívy umiestnené na prvých troch 
miestach spolu. 

(5)  Náklady v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo sú v súlade s navrhovanou 
čiastkou uvedenou v Čl. 8 ods. 4 písm. g) smernice.  

(6)  Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, ktorí pôsobia 
ako organizátori, členovia porôt a pedagogický dozor súťaže Ruské slovo 
sa  vyplácajú odmeny za vykonanú prácu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

(7)  Účastníkom súťaže  sa uhrádza cestovné v zmysle platného zákona  č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,    ak 
sa súťaž koná mimo miesta pravidelného pracoviska zamestnanca. 

(8) Stravovanie pre účastníkov jednotlivých kôl súťaže Ruské slovo sa    
zabezpečuje vo výške stravného v zmysle platného  zákona  č. 283/2002 Z.  
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ak stravovanie 
nezabezpečuje usporiadateľ v mieste konania súťaže. 

(9) Ubytovanie sa účastníkom súťaže Ruské slovo poskytuje v školských    
zariadeniach podľa príslušných režijných nákladov. V prípade potreby sa        



ubytovanie pre členov porôt môže zabezpečiť aj v iných ubytovacích     
zariadeniach. 

(10) Účastníkom krajských kôl a celoštátneho kola súťaže Ruské Slovo sa 
 uhrádza  cestovné v zmysle zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
 náhradách  v znení neskorších predpisov  autobus a vlak II.  triedy, pre 
 žiakov a študentov sa odporúča využiť zľavnené cestovné  lístky. Pri 
 využití motorového vozidla sa uhrádza cena cestovného lístka 
 autobusovej alebo vlakovej dopravy. 

 
 

Čl. 7 
                                     MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ 

 

 
(1) Organizovaním medzinárodnej súťaže Ruské slovo v Slovenskej 

republike poveruje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky  organizáciu SG Petzvalova 4, Košice, na základe 
dohody.  

(2) Pre účastníkov medzinárodných súťaží sa v príslušnom kalendárnom 
roku, v ktorom sa organizuje medzinárodná súťaž sa môže uskutočňuje 
sústredenie na prípravu na medzinárodnú súťaž.  

(3)  Za odborné zabezpečenie sústredenia zodpovedá príslušná celoštátna 
odborná komisia a hlavný organizátor súťaže Ruské slovo. 

(4)  Sústredenie trvá celkovo najviac dva týždne a môže sa deliť na dve 
časti.  

(5)  Organizačne sústredenie zabezpečuje organizácia, na základe  
poverenia  podľa Čl. 11, bod 1 tohto poriadku.  

(6) Účastníkov medzinárodnej súťaže, ktorými sú víťazi celoštátnych kôl, 
po prerokovaní v celoštátnej komisií súťaže Ruské slovo schvaľuje jej       
predseda. Zoznam účastníkov predkladá organizátor ministerstvu      
najneskôr do piatich dní po ukončení celoštátneho kola súťaže. 

(7) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na 
návrh celoštátnej komisie súťaže Ruské slovo menuje zástupcov 
Slovenskej republiky v orgánoch medzinárodných súťaží v prednese 
poézie a prózy na ruskom jazyku. 

  
 
 
 

 



Čl. 8 
            BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  

 
 

(1) Pri organizovaní všetkých kôl súťaží Ruské slovo organizátori musia 
dôsledne dodržiavať bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci 
s deťmi a mládežou.  

(2) Za bezpečnosť a hygienu v jednotlivých kolách zodpovedá: v školskom 
kole riaditeľ (a učiteľ alebo predseda predmetovej komisie)  poverený 
organizovaním súťaže, v krajskom kole  riaditeľ školy alebo inštitúcie, 
kde sa súťaž koná (resp. pracovník poverený organizovaním súťaže), 
v celoštátnom kole hlavný organizátor (alebo ním poverený pracovník) 
súťaže a riaditeľ inštitúcie, kde sa celoštátna súťaž koná.  

(3) Súťažiaci  na rôznych stupňoch súťaže Ruské slovo sú v rámci 
bezpečnosti  a  ochrany zdravia pri súťaži povinní rešpektovať verejne 
prístupné zásady BOZP príslušného organizátora súťaže, ako aj 
všeobecné zásady BOZP vydané hlavným organizátorom súťaže  a to 
Súkromným gymnáziom, Petzvalova 4,  Košice. 

(4) Pedagogický dozor  súťažiacich zabezpečuje v krajskom a v celoštátnom 
kole vysielajúca organizácia (alebo hlavným organizátorom a 
zriaďovateľom poverení  učitelia). 
 

 
Čl. 9 

  REGISTRÁCIA  A ÚČINNOSŤ ORGANIZAČNÉHO PORIADKU 
SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO 

 
 

(1) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo Organizačný 
poriadok súťaže Ruské slovo dňa 28. 8. 2008   pod číslom  CD-2008-
12355/25822-1:916,  s účinnosťou od 1. 9. 2008.  

(2) Organizačný poriadok súťaže Ruské slovo registrovaný pod číslom  CD-
2008-12355/25822-1:916, sa ruší dňom nadobudnutia platnosti  
registrácie Organizačného poriadku súťaže podľa Smernice  č. 
13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom 
zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

(3) Organizačný poriadok súťaže Ruské slovo bol  dňa 21. júna 2010 pod 
číslom 2010-8659/22633:21-916 aktualizovaný  v zmysle Smernice  č. 
13/2009-R  z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom 
zabezpečení súťaží žiakov škôl. 



(4) Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve   školstva, 
vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky pod číslom 2010-
8659/22633:21-916 s účinnosťou od 1. 9. 2010. 

 
 
 
 

                                                                        

                                                                                      Mgr. Natália Dostovalová, CSc. 
                                                                                                 zriaďovateľka    
                                                                                        Súkromné  gymnázium 
                                                                                        Petzvalova 4, Košice 
                                                                                                   a predsedníčka 
                                                                                        Zväz Rusov na Slovensku        
       
                                                                                                                 Mgr. Adriana Pištejová 

                                                                                                  riaditeľka 

                 Súkromné  gymnázium 
                                                                                        Petzvalova 4, Košice 
   


