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Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže v recitácii 
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ÚVOD 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, 

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

 

I. Charakteristika a poslanie súťaže 

1. Duchnovičov Prešov je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v prednese rusínskej poézie, 

prózy, vlastnej tvorby, malých scénických foriem, duchovného prednesu (biblických 

príbehov) a ľudového rozprávania na Slovensku. 

2. Je celoštátnou postupovou súťažou jednotlivcov i kolektívov, ktorá je určená všetkým 

vekovým kategóriám (od deti a mládeže, cez dospelých, až po seniorov), účastníci súťažia 

v šiestich vekových kategóriách. 

3. Duchnovičov Prešov je každoročnou súťažou založenou na dobrovoľnej činnosti deti, 

žiakov, študentov a občanov, napomáha rozvíjať ich nadanie v oblasti čítania, prednesu 

a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií v rusínskom jazyku. 

4. Hlavným cieľom podujatia je popularizácia umeleckého slova v rodnom rusínskom jazyku 

medzi širokými masami obyvateľstva, s dôrazom na deti a mládež. 

 

II. Štruktúra súťaže 

1. Duchnovičov Prešov je celoštátnou postupovou súťažou a jednotlivé postupové kolá sa 

organizujú na školskej, regionálnej a celoštátnej úrovni. 

2. Účastníci školského, regionálneho i celoslovenského kola sú rozdelení podľa žánrov 

a vekových kategórií a ich výkony hodnotí odborná porota menovaná hlavným organizátorom 

podujatia. 

3. Jednotlivé žánre celoštátnej postupovej súťaže a jej vekové kategórie sú rozdelené 

nasledovne: 

A. Žánre celoštátnej súťaže Duchnovičov Prešov 

 rusínska poézia 

 rusínska próza 

 vlastná tvorba v rusínskom jazyku 

 malé scénické formy v rusínskom jazyku 

 duchovný prednes (biblické príbehy) v rusínskom jazyku 

 ľudové rozprávanie v rusínskom jazyku 

 

B. Vekové kategórie celoštátnej súťaže Duchnovičov Prešov 

 kategória 0 – deti MŠ a žiaci 1. triedy ZŠ 

 kategória 1 – žiaci 2. - 3. triedy ZŠ 

 kategória 2 – žiaci 4. – 6. triedy ZŠ 
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 kategória 3 – žiaci 7. – 9. triedy ZŠ 

 kategória 4 – študenti stredných a vysokých škôl 

 kategória 5 – dospelí 

4. Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes 

a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty. 

 

III. Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže 

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky ako spoluvyhlasovateľ, spolu s organizátorom súťaže, s občianskym združením 

Rusínska obroda na Slovensku. 

2. Hlavným organizátorom podujatia je Rusínska obroda na Slovensku – najstaršie 

a najmasovejšie občianske združenie Rusínov na Slovensku, jej regionálne a miestne 

štruktúry. 

3. Spoluorganizátormi podujatia sú Okresný úrad v Prešove - Odbor školstva, kultúrno-

osvetové a vzdelávacie inštitúcie, ktoré v závislosti od regiónov oslovuje hlavný organizátor 

celoslovenskej súťaže. 

4. Triedne a školské kolá súťaže organizujú základné, základné umelecké a stredné školy, 

základné výbery a kolá pre občanov organizujú regionálne štruktúry Rusínskej obrody na 

Slovensku v spolupráci s vybranými partnermi do konca januára príslušného roku. 

5. Regionálne kolá súťaže organizujú regionálne štruktúry Rusínskej obrody na Slovensku 

v spolupráci s vybranými partnermi do konca marca príslušného roku. 

6. Celoslovenskú súťaž Duchnovičov Prešov organizujú centrálne orgány Rusínskej obrody 

na Slovensku v spolupráci s partnermi v prirodzenom centre rusínskej národnostnej menšiny 

v Prešove do konca júna príslušného roku. 

7. Organizátor každého postupového kola zostavuje na objektívne hodnotenie súťažiacich 

odbornú porotu zloženú z 3 – 5 členov. 

8. Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaže dbá na odbornosť, objektívnosť 

a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty by nemali byť pedagógovia a lektori, ktorí 

súťažiacich recitátorov pripravovali. 

9. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedá organizátor a predseda poroty, ktorý 

spracúva a odovzdá organizátorovi výsledky, resp. hodnotenie príslušného kola súťaže. 

10. Organizátori nižšieho  kola odovzdávajú organizátorovi vyššieho kola výsledky súťaže 

a prihlášky postupujúcich v stanovenom termíne. 

11. Odborné poroty sa na všetkých úrovniach súťaže riadia hodnotiacimi kritériami 

organizátora súťaže. 
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13. Odborné poroty vo všetkých kolách hodnotia prednesy najprv na internej porade, ktorej 

cieľom je výmena odborných názorov a vytvorenie výsledkov, následne verejne pred 

súťažiacimi s výchovno-vzdelávacím cieľom, odborným zdôvodnením svojho rozhodnutia 

a vyhlásením výsledkov. 

14. Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto na základe 

návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému 

stavu celej súťaže. Odborná porota môže niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne, 

okrem 1. miesta, ktoré môže byť udelené maximálne jedno. 

 

IV. Súťažné podmienky 

1. Podmienkou účasti jednotlivcov a kolektívov v súťaži je odovzdanie elektronicky, resp. 

ručne vyplnenej prihlášky so všetkými požadovanými údajmi a prednesenie poézie, prózy, 

vlastnej tvorby, malej scénickej formy, duchovného prednesu alebo ľudového rozprávania 

v rusínskom jazyku na jednotlivých postupových kolách súťaže. 

2. Na celoslovenskú súťaž Duchnovičov Prešov postupujú len tí účastníci, ktorí sa umiestnili 

na prvých miestach v jednotlivých žánroch a kategóriách postupových kôl. 

3. Recitátor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým textom, ktorý predkladá 

s prihláškou organizátorom súťaže. Text je povinný prednášať naspamäť. 

4. Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor alebo kolektív v minulosti na 

súťaži Duchnovičov Prešov už vystúpil. V tomto prípade môže porota súťažiaceho, resp. 

kolektív zo súťaže vylúčiť. 

5. Podrobnejšie podmienky pre základné postupové súťaže určuje organizátor na miestnej, 

resp. regionálnej úrovni. 

 

V. Identifikačné a kontaktné údaje hlavného organizátora 

1. Hlavným organizátorom celoslovenskej súťaže Duchnovičov Prešov je: 

Rusínska obroda na Slovensku tel.: 0904 390 925 – Ing. Martin Karaš, predseda ROS 

Masarykova č. 20          0907 291 591 – Mgr. Peter Medviď, odborný garant 

080 01  Prešov          mail: mato.karas@gmail.com 

IČO: 17151074          peter.medvid@gmail.com 

DIČ: 2021225910 

 

VI. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

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

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

organizátorom a pedagóg poverený riaditeľom školy, ktorú súťažiaci reprezentuje. 

3. Na súťaž cestujú žiaci v sprievode pedagóga, ktorého písomne poverí riaditeľ príslušnej 

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 a jeho výsledky v jednotlivých postupových kolách. 

4. Odbor školstva OÚ v sídle kraja a 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 i späť a zodpovedá za bezpečnosť 

súťažiacich počas celej súťaže. 

5. Organizátori príslušných postupových kôl súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže a 

sprievodných podujatí dodržanie platných bezpečnostných predpisov. 

 

VII. Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov 

1. Časť finančných prostriedkov na celoslovenské kolo súťaže poskytuje ministerstvo 

organizátorovi súťaže z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

2. Zvyšnú časť finančných prostriedkov súťaže zabezpečí organizátor súťaže. 

3. Z finančných prostriedkov určených na súťaž je možné uhradiť len výdavky súvisiace    

 s prípravou a organizovaním súťaže. 

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

najefektívnejšie. 

5. Odmeny za vykonané práce sa hradia podľa osobitného predpisu. 

6. Úspešní účastníci súťaže sú ocenení v zmysle platnej Smernice č. 23/2017 o súťažiach, 

pričom organizátor môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové 

zdroje, čím môže ceny pre víťazov súťaže zvýšiť. 

7. Vyúčtovanie náležitostí jednotlivcov spojené s účasťou na celoslovenskom kole súťaže je 

potrebné predložiť bezpodmienečne do 30 dní po súťaži, následne organizátor zrealizuje jej 

hospodársku uzávierku. 

8. Organizácia, ktorá priamo zabezpečuje súťaž, je povinná viesť účtovnú evidenciu 

použitých finančných prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej evidencie ostatných 

činností organizácie. 
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VIII.  Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Duchnovičov Prešov, schválený Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-18396/41761:1-915. 

IX. Schválenie a účinnosť 

Tento organizačný poriadok súťaže Duchnovičov Prešov, schválilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017-12716/39682:2-10IO  

s účinnosťou od 1. 1. 2018. 


