
Organizačný poriadok  

celoštátnej súťaže v umeleckom prednese ruskej poézie a prózy 

ARS POETICA 

 
Vypracovaný v súlade so Smernicou č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení  súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 

 

 

Čl. 1 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 

(1) Ars poetica je celoštátna prehliadka umeleckého prednesu ruskej poézie a prózy 

s možnosťou postupu do medzinárodného kola súťaže. 

(2) Ars poetica je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a ostatných 

záujemcov o ruskú poéziu a prózu. Ars poetica pomáha rozvíjať nadanie v oblasti 

umeleckého prednesu a interpretácie ruskej literatúry, jazykové a rečové kompetencie 

a komunikačné zručnosti záujemcov o tento druh činnosti. 

(3) Ars poetica sa koná raz za rok. 

(4) Víťaz celoslovenského kola postupuje do medzinárodného kola, ktorého 

organizátorom je ruská strana. 

(5) Partnermi celoštátnej súťaže Ars poetica sú Asociácia rusistov Slovenska, Fond 

Russkij mir a Metodicko-pedagogické centrum. Ars poetica môže vstupovať aj do 

ďalších partnerstiev na základe vzájomnej dohody o spolupráci. 

(6) Ars poetica vychádza z filozofie Asociácie rusistov Slovenska, založenej na 

dlhoročnej tradícii poznávania ruského národa, jeho kultúry a rozvíjania tradičných 

slovensko-ruských kultúrnych vzťahov. 

 

Čl. 2 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 

(1) Hlavným poslaním súťaže Ars poetica je: 

(a) vyhľadávať talenty v jednotlivých oblastiach umeleckého prednesu a podporovať ich 

ďalší rozvoj s cieľom prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času, 

(b) zabezpečovať vhodné podmienky na realizáciu odbornej prípravy interprétov 

umeleckej poézie a prehliadok umeleckého prednesu ruskej poézie a prózy, 

(c) zabezpečiť reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach 

umeleckého prednesu ruskej poézie a prózy, 

(d) rozvíjať komunikačné zručnosti detí, žiakov a ostatných záujemcov, 

(e) viesť deti, žiakov a ostatných záujemcov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať 

ich záujem o vzdelávanie. 

(2) Súťaž umožňuje pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v predmetoch ruský 

jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, estetická výchova a kultúrnym 



pracovníkom ponúka možnosť na skvalitnenie kultúrneho života v miestach 

a regiónoch.  

(3) Ďalším poslaním súťaže je nadväzovať a udržiavať kontakty s kultúrnymi 

inštitúciami na domácej i zahraničnej pôde, zvlášť s inonárodnými združeniami 

rusistov, využívaním rozmanitých foriem spolupráce s cieľom skvalitniť systém 

súťaže umeleckého prednesu ruskej poézie a prózy na domácej a medzinárodnej 

úrovni. 

 
 

Čl. 3 

RIADENIE SÚŤAŽE 

 

(1) Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a z jeho 

poverenia Asociácia rusistov Slovenska. 

(2) Odborným garantom celej súťaže je Asociácia rusistov Slovenska. 

(3) Usporiadateľmi súťaže sú Asociácia rusistov Slovenska, Ruské centrum Fond Russkij 

mir a Metodicko-pedagogické centrum. 

(4) Organizátormi súťaže sú Asociácia rusistov Slovenska, Ruské centrum Fondu Russkij 

mir a Metodicko-pedagogické centrum. 

(5) Usporiadatelia a organizátori súťaží si môžu v rámci kvalitnejšej organizácie súťaží 

zriaďovať programové komisie alebo iné orgány súťaže.  

 

Čl. 4 

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 

 

(1) Súťaž Ars poetica má kolá: 

(a) školské, 

(b) krajské, 

(c) celoštátne. 

(2) Súťaž Ars poetica má svoje kategórie účastníkov. Súťaže sa môže zúčastniť každý 

neprofesionálny záujemca o umelecký prednes ruskej poézie alebo prózy, ktorý na 

súťaži predvedie svoj umelecký výkon. 

(3) Súťaž sa rozdeľuje do kategórií: 

(a) I. kategória – žiaci tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho a siedmeho ročníka základných 

škôl, 

(b) II. kategória – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, 

(c) III. kategória – študenti stredných škôl bez ohľadu na typ strednej školy vrátane 

všetkých typov gymnázií, 

(d) IV. kategória – ostatní záujemci. 

(4) V kategórii IV – ostatní záujemci sa nešpecifikujú vek a iné kritériá účastníkov 

umeleckého prednesu. 

 

 

 

 



Čl. 5 

ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZBEZPEČENIE SÚŤAŽE 

 

(1) Organizátorov súťaže poveruje Ministerstvo školstva, mládeže, vedy a výskumu SR: 

na celoštátnej úrovni - Asociácia rusistov Slovenska a Metodicko-pedagogické 

centrum na krajskej úrovni. 

(2) Organizátorom školských kôl sú školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

miest a obcí a samosprávnych krajov SR. Organizujú sa spravidla do 15. marca 

príslušného kalendárneho roka. 

(3) Organizátorom krajských kôl sú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v spolupráci 

s jednotlivými školami a školskými zariadeniami a Metodicko-pedagogickým 

centrom.  

(4) Organizátorom celoštátneho kola je Asociácia rusistov Slovenska v spolupráci 

s ostatnými partnermi a zúčastnenými inštitúciami. 

(5) Celoštátne kolo súťaže Ars poetica sa uskutočňuje pod odbornou garanciou Asociácie 

rusistov Slovenska. 

(6) Spádové, obvodné a iné regionálne kolá sa v zmysle bodu 1 čl. 4 v súťaži Ars poetica 

neorganizujú. 

(7) Na zabezpečenie objektívneho hodnotenia súťažiacich zostavuje organizátor každého 

kola odbornú komisiu v zložení minimálne troch členov. 

(8) Pri zostavovaní odborných komisií organizátor súťaže berie do úvahy odbornosť, 

objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. 

(9) Organizátor súťaže zabezpečuje dôkladnú prípravu odbornej komisie na hodnotenie 

súťaže, texty interprétov, vhodné kultúrne prostredie na realizáciu nerušeného 

priebehu počas interpretačných aktivít recitátorov. 

(10) Za prácu jednotlivých odborných komisií zodpovedá organizátor súťaže a predseda 

komisie, ktorý spracúva výsledky súťaže a odovzdáva ich organizátorovi.  

(11) Organizátori nižšieho kola súťaže odovzdávajú spracované výsledky organizátorom 

vyššieho kola súťaže. 

 

Čl. 6 

HODNOTENIE A HODNOTIACE KRITÉRIÁ 

 

(1) Odborné komisie na všetkých úrovniach súťaže sa riadia jednotnými hodnotiacimi 

kritériami, ktoré sú prílohou tohto organizačného poriadku. 

(2) Organizátor súťaže na všetkých úrovniach súťaže oboznámi súťažiacich so systémom 

hodnotenia a vyhlasovania výsledkov a postupových kôl. 

(3) Na základe výsledkov z jednotlivých úrovní súťaže organizátor zostaví poradie 

umiestnenia súťažiacich na prvom, druhom a treťom mieste.  

(4) Vzhľadom na náročnosť postavenia hodnotiacich kritérií a celého procesu hodnotenia 

umeleckého prednesu, môže organizátor v záujme čo najobjektívnejšie posúdiť všetky 

umelecké prednesy vyhlásiť aj viacero druhých a tretích miest. Prvé miesto môže byť 

udelené iba jedno.  

 

 



Čl. 7 

PODMIENKY A POSTUP V SÚŤAŽI 

 

(1) Súťaž sa koná v umeleckom prednese ruskej poézie a prózy v ruskom jazyku. 

(2) Podmienkou účasti záujemcov v súťaži je predloženie textu prednesu z monografie, 

zbierky alebo knihy s názvom textu a uvedením autora textu. 

(3) Pre jednotlivé kategórie v zmysle bodu 3 čl. 4 organizátor určuje nasledovné časové 

limity: 

(a) I. kategória – do 5 minút, 

(b) II. kategória – do 6 minút, 

(c) III. kategória – do 8 minút, 

(d) IV. kategória – do 10 minút. 

 

(4) V prípade prekročenia časového limitu v jednotlivých kategóriách má komisia právo 

súťažiaceho zastaviť a jeho umelecký prednes ďalej nehodnotiť. 

(5) Recitátor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým textom, ktorý predkladá 

príslušnému organizátorovi v zmysle bodu 2 článku 7. 

(6) Recitátor je povinný prednášať zvolený umelecký text naspamäť. 

(7) Recitátor, ktorý získal umiestnenie v celoštátnych kolách iných súťaží v umeleckom 

prednese ruskej poézie a prózy v ruskom jazyku, nastupuje do celoslovenskej súťaže 

Ars poetica s novým textom. Za nerešpektovanie tohto kritéria má organizátor 

celoštátneho kola právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže Ars poetica. 

 

 

Čl. 8 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

 

(1) Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže. 

(2) Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (rodiča, 

pedagóga alebo inej dospelej osoby), ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť a rieši ich 

problémy organizačného alebo sociálneho charakteru. 

(3) Mládež vo veku 16 – 18 rokov má právo prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby. 

V opačnom prípade preberá plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť sama. 

(4) Všetci účastníci súťaže sa počas jej trvanie riadia výhradne pokynmi organizátora 

súťaže. 

 

 

Čl. 9 

ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU 

 

(1) Štruktúru rozpočtu: 

a) Cestovné – účastníkom súťaží sa uhrádza cestovné v zmysle platného zákona;
1
) max. 

do 500 €. 

b) Stravovanie – účastníkom súťaží sa poskytne strava do výšky stravného v zmysle 

platného zákona.
1
) Na súťaže sa prednostne využívajú služby účelových zariadení 

rezortu školstva – zariadení školského stravovania; max. do 600 €. 

                                                 
1
)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 



c) Ubytovanie – na súťaže sa prednostne využívajú ubytovacie zariadenia v rezorte 

školstva a školské internáty. Osobitne sa môže zohľadňovať ubytovanie hostí 

a účastníkov súťaže zo zahraničia;
 1

) max. do 800 €. 

d) Materiálno-technické zabezpečenie – kalkulujeme nevyhnutné náklady spojené 

s prípravou súťaže, so zasadnutím príslušných komisií, náklady na kancelárske 

potreby, drobný tovar (toner), ako aj telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie 

a výrobu potrebných materiálov; max. do 300 €. 

e) Prenájom priestorov – na súťaže sa prednostne využívajú priestory objektov škôl 

a školských zariadení, v odôvodnených prípadoch na základe dohody 

s poskytovateľom priestorov; max. do 1000 €. 

f) Úhrada nákladov spojených s uskutočnením sústredení pre vybraných účastníkov pred 

ich účasťou na medzinárodnej súťaži; max. do 500 €. 

g) Odmeny za vykonané práce – podľa osobitného predpisu;
2
) max. do 1000 €. 

h) Ceny na súťaže – výška ocenení sa riadi Smernicou MŠVVŠ SR č. 27/2011  

o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení  súťaží detí a žiakov škôl 

a školských zariadení: 

postupové kolo 

jednotlivci na prvých 

troch miestach spolu 

do 

školské 20 € 

krajské 40 € 

celoštátne  72 € 

max. do 800 €. 

Spolu náklady: 5.500 €. 

(2) Organizátor môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové zdroje, 

čím môže výšku ocenení pre víťazov súťaže zvýšiť. 

 

 

Čl. 10 

ÚČINNOSŤ A REGISTRÁCIA 

 

(1) Tento organizačný poriadok je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky pod číslom......................................... a nadobúda účinnosť 

dňom ........................................ . 

                                                 
4
) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

 


