
 
ORGANIZAČNÝ PORIADOK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŢE DUCHNOVIČOV PREŠOV   

 

     

 

 

 Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaţe Duchnovičov Prešov  a 

je vypracovaný v zmysle smernice MŠ SR č. 13/2009-R o organizovaní, riadení 

a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl  Smernice Ministerstva školstva Slovenskej 

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

zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

 

Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 

Súťaţ v umeleckom prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých  scénických 

foriem, duchovného prednesu (biblických príbehov) a ľudového rozprávania. 

Súťaţe sa môţu zúčastniť deti materských škôl, ţiaci základných škôl, študenti stredných 

škôl, učilíšť, vysokých škôl , dospelí v určených kategóriách 0-5. 

 

A/ Podmienky súťaţe : 
1. Podmienkou pre splnenie kritérií súťaţe je, aby súťaţiaci predniesol  báseň,  prózu, poéziu 

vlastnú tvorbu alebo účinkoval v rusínskej hre, ľudovom rozprávaní, v rusínskom jazyku.  

2. Zúčastniť sa výberového kola (školskej súťaţe, miestneho príp. obvodného kola ) a byť  

víťazom danej kategórie.  

3. Na celoslovenskú súťaţ Duchnovičov Prešov postupujú len tí, ktorí sa umiestnili na 

prvých miestach v jednotlivých kategóriách postupových obvodných kol podľa okresov 

(koordinujú predsedovia MO ROS, učitelia jednotlivých škôl). 

 

B/ Kategorizácia : 

0. kategória  -  deti MŠ a ţiaci 1. ročníka ZŠ 

1. kategória  -  ţiaci  2. aţ  3. ročníka ZŠ 

2. kategória  -  ţiaci 4.  aţ 6. ročníka   ZŠ 

3. kategória  -  ţiaci 7.  aţ 9. ročníka   ZŠ 

4. kategória  -  študenti  stredných škôl a učilíšť a vysokoškolská mládeţ  

5. kategória  -  dospelí. 

 

C/ Ţánre 

1. Poézia 

2. Próza 

3. Vlastná tvorba 

4. Malé scénické formy 

5. Duchovný prednes (biblické príbehy) 

6. Ľudové rozprávanie 

 

        Táto kategorizácia  a ţánre platia pre postupové kola ako aj pre celoslovenské kolo  

súťaţe Duchnovičov Prešov, ktoré organizuje Rusínska obroda na Slovensku (ROS). 

 

  

Cestovné na celoslovenskú súťaţ  hradí  organizátor (ROS), ktorý zabezpečí aj  stravovanie  

účastníkov vrátame pedagogického dozoru. Za prípravu recitátorov budú ocenení učitelia, 



rodičia, alebo kompetentné osoby, ktoré dieťa na súťaţ pripravili. Kaţdý z účastníkov 

Duchnovičovho Prešova obdrţí diplom a víťazi v jednotlivých kategórií vecné ceny. 

 

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

SR pod číslom 2010-18396/41761:1-915 a nadobúda účinnosť dňa 16. decembra 2010. 


