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Organizačný poriadok 
 

Celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 

Podunajská jar – Dunajská Streda  
 

 

Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaže Podunajská jar  v 

zmysle smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 

2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl (ďalej len 

Smernica o organizovaní súťaží). 

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

Odborným garantom je Osvetový inštitút Csemadoku -  sekcia amatérskej divadelnej tvorby 

 

Spoluorganizátormi sú  oblastné výbory Csemadoku, Zväz maďarských pedagógov na 

Slovensku,  Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede, kultúrno-osvetové zariadenia, 

školské zariadenia,... 

 

Základná charakteristika 

Podunajská jar – Dunajská Streda  je celoštátna postupová (okresná, regionálna, celoštátna) 

súťažná prehliadka. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej mimoškolskej,  záujmovej 

umeleckej činnosti na školách ,  výsledok práce pedagógov s nadanými deťmi, na niekoľkých 

školách  aj v čase vyučovacieho procesu v rámci dramatickej výchovy, väčšinou však mimo 

vyučovacieho procesu. 

 

Poslanie súťaže 

Podunajská jar sa zameriava 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 

 

Riadenie súťaže 

Súťaž je organizovaná na niekoľkých stupňoch. 

 Základné a  okresné stupne organizujú školské zariadenia, resp. oblastné výbory 

Csemadoku – podľa počtu prihlásených súborov 

  Regionálne (krajské) kolá organizujú vybrané oblastné výbory Csemadoku, miestami 

osvetové  a školské    zariadenia. Sú zároveň aj výberovými prehliadkami s postupom 

na celoslovenskú súťaž – koordinuje Osvetový inštitút Csemadoku. 

Termín: do 10. mája   

 Celoštátny stupeň odborne aj organizačne zabezpečuje Osvetový inštitút,  v spolupráci 

s mestom a MsKS Dunajská Streda a ďalšími inštitúciami 

Termín: začiatok  júna , Dunajská Streda 

 OI Csemadoku aktualizované Propozície... zasiela  všetkým organizátorom, uverejní 

v dennej  tlači a na príslušných webstránkach 

 

Štruktúra súťaže 

Súťaž sa realizuje v kategóriách neprofesionálnych kolektívov. 

 bábkové divadlo 

 detské divadelné súbory 
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 komponované dramatické hry 

Veková kategória: žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ, a I. V. ročníka osemročných gymnázií (vo veku 

od 6 do 15 rokov vrátane) 

 

 

Podmienky účasti v súťaži 

 súťaž sa koná v maďarskom jazyku 

 zaslanie prihlášky a základnej charakteristiky súboru a inscenovanej hry 

 súbor, ktorý získal s určitou inscenáciou umiestnenie na iných súťažiach nastupuje do 

súťaže s inscenáciou inej hry 

 

Spôsob hodnotenia 

 organizátor zostavuje odbornú porotu v rozsahu 3-5 členov, podľa svojich možností 

 do poroty regionálnych /krajských / súťaží min. 2 členov deleguje Osvetový inštitút 

Csemadoku 

 porotu ústrednej prehliadky zostavuje a jej odbornú prácu garantuje OI Csemadoku 

 na prehliadke pracuje aj porota zostavená z detí: detská porota 

 každé predstavenie je hodnotené odbornou porotou v rámci seminároch 

 organizátori udeľujú diplomy, vecné ceny, v rámci možností aj finančné ocenenia na 

základe návrhu odbornej poroty a podľa svojich možností 

 do vyššieho stupňa postupuje spravidla jeden súbor, organizátor najvyššieho stupňa sa 

môže rozhodnúť aj inak, podľa svojich možností a koncepcie  

 členmi poroty by nemali byť pedagógovia a lektori, ktorí majú svoj súbor na 

prehliadke 

 

Finančné zabezpečenie 

 

 organizátori nižšieho stupňa (najmä oblastné výbory Csemadoku) využívajú okrem 

príspevkov z grantov aj vlastné zdroje 

 Osvetový inštitút Csemadoku, ako hlavný organizátor Ústrednej súťažnej prehliadky 

Podunajská jar v Dunajskej Strede realizuje podujatie v rámci Grantového systému 

MK SR, z príspevku MŠVVaŠ SR a mesta Dunajská Streda 

 

Kontakt 
 

Osvetový inštitút Csemadoku 

Bacsákova 240/13 

P.O.BOX 16. 

929 01 Dunajská Streda 

 

Tel: 031 552 24 78 

Fax: 031 550 98 30 

Mobil: 0905 358 529 

e-mail: intezet@csemadok.sk 

web: www.csemadok.sk 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 

SR pod číslom 2010-18399/41764:1-915 a nadobúda účinnosť dňa 13. decembra 2010. 
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