Organizačný poriadok celoštátnej súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných
škôl a stredných škôl
MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu, Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
Čl. 1
Charakteristika súťaže a jej poslanie
(1) Celoštátna súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka (ďalej len „súťaž MO AD“) je
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Je tiež
významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, podporuje záujem
o sebavzdelávanie.
(2) Vyhlasovateľom súťaže MO AD pre daný ročník je Občianske združenie Stále odborné
sympózium v Bratislave (IČO 42361818), spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "MŠVVaŠ SR"). Organizátorom
súťaže MO AD je Občianske združenie Stále odborné sympózium v Bratislave (ďalej len
„organizátor“) a spoluorganizátorom je Súkromná základná škola, Частная основная
школа, Strečnianska 20, Bratislava (ďalej len „spoluorganizátor“).
(3) Súťaž MO AD je každoročne vyhlasovaná celoštátna súťaž. Je individuálnou súťažou
žiakov základných a stredných škôl, ktorej výsledkom je samostatný rétorický prejav na
zvolenú alebo na zadanú tému.
(4) Súťaž MO AD je zameraná na tieto spoločensky hodnotné ciele:
a) zachovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností
slovenského národa, ako bol Ľ. Štúr, M. R, Štefánik a ďalší,
b) pozdvihnutie národného sebavedomia a hrdosti našej mládeže v rámci vlasteneckej
výchovy,
c) zlepšovanie rečového prejavu, rozvíjanie rečníckeho umenia a komunikácie mládeže.
Čl. 2
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií
(1) Účasť žiakov základných a stredných škôl v súťaži MO AD je dobrovoľná. Činnosť
žiakov v rámci tejto súťaže sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovnovzdelávacím procesom.
(2) Žiak súťaží v kategórii zodpovedajúcej ročníku, ktorý v škole navštevuje.
(3) Celoštátna súťaž MO AD sa uskutočňuje v týchto kategóriách:
a) I. kategória – žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl;
b) II. kategória – žiaci stredných škôl.
(4) Celoštátna súťaž MO AD je organizovaná na úrovni:
a) školské kolo – pripravujú základné školy, stredné školy;

b) regionálne/krajské kolo – pripravujú regionálne, krajské kultúrne zariadenia;
c) celoštátne kolo – pripravuje organizátor a spoluorganizátor.
Čl. 3
Odborné a organizačné zabezpečenie celoštátnej súťaže a činnosť odbornej komisie
(1) Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s celoštátnym kolom
súťaže MO AD vykonáva organizátor, poverený spoluvyhlasovateľom súťaže MO AD, a
spoluorganizátor, poverený organizátorom. Organizátor a spoluorganizátor sa riadia
organizačným poriadkom, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými
právnymi predpismi.
(2) Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s nižšími kolami súťaže
vykonávajú príslušné školy, školské zariadenia, prípadne iná organizácia alebo kultúrne
zariadenie, v súlade s platnými predpismi.
(3) Organizačné riadenie súťaže na celoštátnej úrovni zabezpečuje celoštátna odborná
komisia pre celoštátnu súťaž MO AD (ďalej len „komisia“), ktorej predsedu a členov
vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho
školstva MŠVVaŠ SR.
(4) Odborné riadenie súťaže zabezpečuje odborná porota, ktorej predsedu a minimálne troch
členov menuje predseda komisie. Do hodnotenia školských kôl súťaže MO AD sú
zapojení pedagógovia základných a stredných škôl. Odborná porota pracuje podľa
organizačného poriadku súťaže.
(5) Úlohou odbornej poroty je:
a) určiť obsahovú náplň súťaže pre konkrétny ročník;
b) zabezpečovať prípravu, tvorbu a zásady hodnotenia súťažných úloh pre celoštátne
kolo;
c) zabezpečovať tvorbu a zásady hodnotenia súťažných úloh;
d) hodnotiť rečnícke prejavy v rámci celoštátnej súťaže.
(6) Úlohou komisie pre celoštátnu súťaž je:
a) vyhodnotiť na záver každého ročníka celý priebeh súťaže a zostaviť hodnotiacu
správu;
b) medializovať dosiahnuté výsledky.
(7) Predseda komisie zašle sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR a organizátorovi
celoštátneho kola súťaže MO AD správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou listinou
do 30 dní po ukončení celoštátneho kola, vrátane prehľadu zapojenosti žiakov do súťaže
v príslušnom školskom roku.
Čl. 4
Súťažné podmienky, zadania, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov
(1) Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, zložená z odborníkov v príslušnej oblasti,
najmä z pedagógov slovenského jazyka, umelcov, ktorí v rétorike vynikajú, zástupcov
vyhlasovateľa a organizátora súťaže.
(2) Hodnotenie súťažiacich sa uskutočňuje v každej kategórii jednotlivo.

(3) Hodnotenie v nižších kolách súťaže vykonávajú v jednotlivých krajoch príslušné školy,
školské zariadenia, prípadne iná organizácia alebo kultúrne zariadenie, v súlade
s platnými predpismi.
(4) Do celoštátneho kola postupujú spravidla traja súťažiaci delegovaní z každého kraja.
(5) Celoštátna súťaž MO AD v obidvoch kategóriách má nasledovné požiadavky:
a) žiak si pripraví rečnícky prejav pod vedením pedagógov;
b) pripravený rečnícky prejav: úvaha, presviedčanie alebo populárno-náučný prejav
pripravený dôsledne aj na základe požiadaviek rétoriky bude každý účastník
prezentovať spamäti v trvaní 3 -5 minút.
(6) V ústnom prejave žiakov sa hodnotí obsah, kompozícia, vhodnosť a pôsobivosť
jazykových prostriedkov, vrátane kvality prednesu. Hodnotí sa tempo a sila hlasu, pauza
a dôraz, postoj, mimika a gestikulácia. Rečnícky prejav musí teda rešpektovať zásady
rétoriky.
(7) Po skončení celoštátneho kola súťaže MO AD nasleduje rozbor súťaže a vyhodnotenie.
Výsledky súťaže vyhlasuje predseda poroty alebo ním poverená osoba na základe návrhu
členov komisie.
(8) V každej kategórii budú ocenené prvé tri miesta podľa získaného počtu bodov. Súťažiaci
môžu získať aj mimoriadne ocenenia.
(9) Súťaž MO AD môže byť a býva spojená s diskusiou s autormi odporúčanej študijnej
literatúry, s priateľmi, spolupracovníkmi a rodinou Alexandra Dubčeka, ako aj s ďalšími
významnými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života.
Čl. 5
Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej úrovni
(1) Organizátor:
Občianske združenie Stále odborné sympózium
Strakova 228/5, 81101 Bratislava – Staré Mesto
Adresa pre korešpondenciu:
Jozef Bača, predseda OZ Stále odborné sympózium
Strakova 228/5
811 01 Bratislava
tel.: +421 907 711 117, e-mail: jozef@baca.sk
(2) Adresa a kontakt spoluorganizátora:
Súkromná základná škola, Частная основная школа,
Jozef Bača, zriaďovateľ ZŠ
Strečnianska 20, 85105 Bratislava – Petržalka
tel.: +421 907 711 117, e-mail: pracovnyjb@gmail.com
Čl. 6
Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč
(1) Za účastníkov školského kola sa pokladajú žiaci, ktorí sa v stanovenom termíne zúčastnia
školského kola.

(2) Na základe výsledkov školského kola postupujú víťazi do regionálneho a krajského kola.
Informáciu o ich konaní poskytujú príslušné regionálne osvetové a kultúrne strediská
a obdobné organizácie.
(3) Víťazi postupových kôl postupujú do celoštátneho kola súťaže MO AD.
(4) Ak sa regionálne kolá nekonajú, víťazi školského kola majú právo prihlásiť sa do súťaže
krajského kola podľa miesta bydliska alebo školy. V prípade, že regionálne, resp. krajské
kultúrne zariadenia regionálne, resp. krajské kolá neorganizujú, víťazi školského kola
majú právo prihlásiť sa do celoštátneho kola súťaže podľa miesta bydliska alebo školy.
(5) Každý súťažiaci je povinný dodržiavať pravidlá súťaže a rešpektovať pokyny
organizátorov, v prípade nedodržania pravidiel môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.
Čl. 7
Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže
(1) Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len "BOZ") súťažiacich v priebehu všetkých aktivít
v rámci súťaže je zabezpečovaná v zmysle základných právnych noriem BOZ pri práci,
výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce, riadi sa smernicou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Č. 23/2017 o súťažiach (ďalej len
"smernica") a pokynmi jednotlivých organizátorov.
(2) Ak sa žiaci zúčastňujú aktivít v rámci súťaže mimo sídla školy v iných inštitúciách,
sprevádzajúci pedagogický dozor je zodpovedný a dohliadne, aby boli poučení
o hlavných zásadách BOZ v týchto inštitúciách.
(3) Organizátori súťaže MO AD sú povinní zabezpečiť počas súťaže a s ňou súvisiacimi
podujatiami dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov.
(4) Za dodržiavanie bezpečnosti účastníkov v mieste konania celoštátneho kola súťaže MO
AD zodpovedá organizátor, spoluorganizátor a pedagógovia alebo iné plnoleté osoby,
písomne poverené riaditeľmi škôl.
(5) Za bezpečnosť počas cesty na miesto a z miesta konania súťaže zodpovedajú
pedagógovia alebo iné plnoleté osoby, ktoré písomne poveril riaditeľ školy (školského
zariadenia) so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
Čl. 8
Štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov
(1) Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s konaním celoštátneho kola súťaže
MO AD poskytne MŠVVaŠ SR organizátorovi súťaže na príslušný rozpočtový rok
prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
(2) Finančné prostriedky na organizovanie celoštátnej súťaže prideľuje MŠVVaŠ SR súťaže
každoročne na základe predloženého plánovaného rozpočtu na príslušný ročník súťaže.
(3) Náklady spojené s účasťou na celoštátnom kole, uhradí organizátor súťaže súťažiacim,
ktorí postúpili do celoštátneho kola a jednému sprevádzajúcemu pedagógovi.
(4) Všetci súťažiaci v celoštátnom kole majú právo na poskytnutie (úhradu) stravy,
ubytovania a cestovných nákladov spojených s účasťou v súťaži v zmysle platných
predpisov.

(5) Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže budú uhradené výdavky
súvisiace s organizovaním súťaže na cestovné, stravovanie a ubytovanie účastníkov
súťaže, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie súťaže, odmeny za vykonanú
prácu podľa prílohy č. 1 a ceny na súťaže podľa prílohy č. 2 smernice.
(6) Za správne použitie finančných prostriedkov zodpovedá organizátor súťaže, ktorý okrem
spracovania návrhu rozpočtu vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov
v prehľadnom členení. Po skončení súťaže zúčtuje čerpanie finančných prostriedkov
v zmysle platnej legislatívy a predkladá príslušným organizáciám.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Organizačný poriadok súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka schválený
MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/12364:3-10B0.
Čl. 10
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo MŠVVaŠ SR dňa 13. februára 2019 pod číslom
2019/7490:1-A1020 a nadobúda účinnosť od 14. februára 2019.

