ORGANIZAČNÝ PORIADOK
CELOŠTÁTNEJ RECITAČNEJ SÚŤAŽE

DILONGOVA TRSTENÁ

DILONGOVA TRSTENÁ – recitačná súťaž
Čl. 1
Základné ustanovenie
1. Tento Organizačný poriadok je vydaný v súlade so Smernicou č. 13/2009-R z
25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží
žiakov škôl v súlade s úpravou Smernice č. 23/2017 s účinnosť od 1. júna
2017 o súťažiach a Príkazu ministra č. 24/2017, ktorým sa vydáva Štatút
Rady ministra pre oblasť súťaží a pre riešenie úlohy podpory nadanej
mládeže.
2. Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Čl. 2
Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže
1. Recitačná súťaž Dilongova Trstená vznikla po nežnej revolúcii v roku 1990
a nesie pomenovanie po básnikovi Rudolfovi Dilongovi, ktorý bol známa
osobnosť Oravy, rodák z mesta Trstená.
2. Mesto Trstená touto súťažou dáva na vedomie širokej verejnosti o svojom
rodákovi.
3. Iniciatíva vychádza zo seminára o Rudolfovi Dilongovi, uskutočneného
s pomocou Menších bratov františkánov pre učiteľov zo širokého oravského
okolia z roku 1991, kedy sa konal I. ročník organizovaný pre školy z mesta
a z blízkeho okolia.
4. V súčasnej dobe sa súťaž rozrástla na celoštátnu recitačnú súťaž duchovnej
poézie a prózy nielen z diela Rudolfa Dilonga a Slovenskej katolíckej
moderny, ale rozširuje sa na súťaž aj svetových autorov poézie a prózy, ktorí
písali a píšu spirituálnu poéziu a prózu s jasným (tematickým) kresťanským
zameraním.
5. Súťaž sa koná vždy v piatok prvého júnového týždňa.
6. Poslanie súťaže Dilongova Trstená je spoznávať a popularizovať tvorcov
duchovnej poézie a prózy na Slovensku aj mimo Slovenska. Je to náš kultúrny
dlh.
7. Súťaž je organizovaná pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredných
škôl (cirkevné, štátne, súkromné). V prípade osemročných gymnázií sa do
súťaže môžu prihlásiť žiaci 1. až 4. ročníka.

Čl. 3
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií
1. Recitačná súťaž sa koná v priestoroch:
- Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej
- Domu kultúry v Trstenej
- Kostola sv. Juraja v Trstenej.
2. Súťaž prebieha v slovenskom jazyku.

3. Vystúpenia recitátorov sú limitované rozsahom textu – v poézii na 5-6 minút,
v próze do 8 minút. Poroty pripúšťajú prekročenie limitu, aby sa nenarušila
kontinuita textu.
4. Súťaž je jednokolová, nepostupová, okresné a krajské kolá sa nekonajú.
5. Súťažiaci sa do súťaže nahlasujú na základe prihlášky.
6. Školské kolá organizujú školy na základe dobrovoľnosti.
7. Z jednej školy môžu byť na celoštátne kolo prihlásení len dvaja žiaci.
V prípade, ak majú školy viac prihlásených záujemcov, vyberú si cez vlastné
odborné poroty dvoch postupujúcich žiakov.
8. Kategórie (v poézii aj v próze):
I. kategória - žiaci 5. 6. roč. ZŠ, 1. a 2. roč. osemročných gymnázií
II. kategória - žiaci 7. 8. 9.roč. ZŠ, 3. a 4. roč. osemročných
gymnázií
III. kategória - žiaci stredných škôl
IV. kategória – dospelé osoby
9. Záväzné prihlášky vo všetkých kategóriách zasielajú základné a stredné školy
spoločne.
10. Záväzné prihlášky treba zaslať najneskôr do 11. mája príslušného roku na
adresu školy.
11. S prihláškami zasielajú školy spolu po jednom exemplári recitovaný text.
12. Z etických – mravných - dôvodov na súťaži nesmú byť ukážky, ktoré žiak
recitoval predtým na inej súťaži, v ktorej neuspel.
13. Prihlášky zaslané po určenom termíne prípravný výbor nemôže rešpektovať.
Určujúcim je dátum poštovej pečiatky.
14. Prihlášky sú zverejnené na stránke mesta Trstená http://www.trstena.sk/
a stránke školy http://www.zsdilong.sk/dilongova-trstena.html.

Čl. 4
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže
1. Organizátorom súťaže je: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
2. Ďalší usporiadatelia sú: Mesto Trstená
Žilinský samosprávny kraj
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej
Matica slovenská – miestny odbor v Trstenej
3. Celoštátnu recitačnú súťaž riadi a koordinuje Prípravný výbor Dilongovej
Trstenej (ďalej len „prípravný výbor“).
4. Členmi prípravného výboru sú okrem zástupcov organizátora súťaže aj
zástupcovia jednotlivých organizácií – z usporiadateľov a prizvaní hostia.
Zasadnutia pléna prípravného výboru sú vždy začiatkom februára, ďalej deň
po uzávierke podaných prihlášok, pred slávnostným začiatkom súťaže a po
skončení súťaže.
5. Popri prípravnom výbore pracuje aj tzv. „Užší technický výbor“, ktorý tvoria: za
organizátora riaditeľka Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga,
primátor mesta Trstená, predseda prípravného výboru, vedúci oddelenia
kultúry na Mestskom úrade v Trstenej a tajomník prípravného výboru. Užší
technický výbor zasadá raz za tri týždne (v prípade potreby – ihneď).
6. Program celého podujatia navrhne a prerokuje na prvom zasadnutí
prípravného výboru Dilongovej Trstenej predseda prípravného výboru. Tento
scenár sa prerokuje, doplní a schváli na februárovom zasadnutí prípravného

výboru. Technický scenár celého podujatia sa prerokuje na aprílovom
zasadnutí prípravného výboru.
7. Pléna prípravného výboru a Užšieho technického výboru zvoláva tajomník
prípravného výboru písomne alebo telefonicky.
8. Zápisnice zo zasadnutí prípravného výboru píše poverený zapisovateľ.
9. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky školy Slovenskej republiky v súlade
s kategóriami uvedenými v Čl. 3 ods. 8.
10. Propozície sa zasielajú školám a úradom štátnej správy vždy v termíne do
začiatku marca.
11. Propagáciu súťaže v školách, organizáciách, médiách vo výveskách
zabezpečuje organizátor súťaže Základná škola s materskou školou Rudolfa
Dilonga a za ďalších usporiadateľov tajomník prípravného výboru.
12. Vo všetkých kategóriách sa udeľujú a odmeňujú len prvé tri miesta. Iné ceny
sa neudeľujú.

Čl. 5
Hodnotenie súťaže
1. Členov poroty v školských kolách zostavia zodpovední pedagógovia na
jednotlivých školách ľubovoľne.
2. Členovia poroty na celoštátnej recitačnej súťaži budú odborníci zo
školstva, Klubu nezávislých spisovateľov a pracovníci Slovenského rozhlasu.
3. Koordinátorom všetkých porôt bude Predseda.
4. Predseda zodpovedá za návrh kvalitného zloženia všetkých porôt v poézii aj
v próze. Predseda všetkých porôt vedie zasadnutia všetkých porôt. Je
predsedom poroty III. kat. v poézii (žiaci stredných škôl). Vypracúva
hodnotenie práce porôt. Je členom Pléna PV DT.
5. Poroty sú trojčlenné, päťčlenné len výnimočne, ak pôjde o nadmerné
množstvo recitátorov. Delegovanie do porôt sa schvaľuje na májovom
zasadnutí PV DT. Na čele každej poroty je jej predseda, ktorého na návrh
Predsedu všetkých porôt schvaľuje PV DT.
6. Po skončení súťaže porota vyhodnotí svoju kategóriu a určí poradie I., II. a III.
miesta.
7. Po hlasovaní v porote o umiestnení urobí predseda poroty s členmi poroty
rozborový seminár so súťažiacimi za svoju kategóriu. Všetci členovia porôt sú
na rozboroch prítomní a hodnotia každého recitátora.
8. Predseda poroty vyhlasuje poradie od III. do I. miesta za svoju kategóriu na
slávnostnom vyhlásení výsledkov.
9. Po skončení celej súťaže zasadá PV DT a členovia všetkých porôt, kde
stručne vyhodnotia priebeh celoštátnej súťaže, prvé postrehy, pripomienky,
názory hostí, predsedov porôt, redaktorov, a pod.

Čl. 6
Organizátor súťaže
1. Organizátorom súťaže je Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
v Trstenej.
2. Adresa:
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7
028 01 Trstená

Tel.: 043 5392 598, 0911205658
Fax: 043 5392 598
e-mail: zsdilong@zsdilong.sk
web: www.zsdilong.sk

Čl. 7
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Za dodržiavanie bezpečnosti počas školských kôl zodpovedajú pedagógovia
príslušných škôl.
2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas celoštátnej súťaže zodpovedajú
organizátori a pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl.
3. Na celoštátnu súťaž cestujú súťažiaci v sprievode pedagóga, ktorého určí
riaditeľ školy, alebo v sprievode inej zodpovednej osoby (rodiča, starého
rodiča, občana, ktorý má písomný súhlas rodiča)
4. Pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl, ktorí sprevádzajú žiakov na
celoštátnu súťaž zodpovedajú za ich bezpečnosť do miesta konania a za
bezpečný návrat späť.

Čl. 8
Rozpočet súťaže
1. Školské kolá finančne zabezpečuje škola zo svojho rozpočtu.
2. Celoslovenskú súťaž finančne podporuje MŠ SR ako vyhlasovateľ súťaže
Dilongova Trstená.
3. Na finančné zabezpečenie celoštátnej súťaže a s ňou spojených činností sa
môžu využiť aj finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií,
nadácií, sponzorov, ministerstva kultúry, vyššieho územného celku.
4. Do nákladov na súťaž sa zahŕňajú aj metodické materiály, odmeny za
vykonané práce (príkazné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka) porotcom
a členom prípravného výboru, ceny pre súťažiacich, výdavky na propagáciu
súťaže a režijné náklady, telekomunikačné výdavky, výdavky na výrobu
plagátov, pozvánok, diplomov, ďakovných listov, náklady na kancelárske
potreby a drobný tovar, náklady na fotodokumentačný materiál, náklady na
tvorbu videonahrávky, náklady na výzdobu a iné podľa potreby na kvalitnú
prípravu celoslovenskej súťaže.
5. Cestovné sa bude hradiť len recitátorom a členom porôt v zmysle zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Účastníkom sa uhrádza najekonomickejší spôsob dopravy.
6. Hosťom sa cestovné neprepláca.
7. Doprovodu súťažiacim hradí cestovné vysielajúca organizácia v zmysle
platného zákona.
8. Stravovanie všetkých účastníkov je v školskej jedálni na Základnej škole
s materskou školou Rudolfa Dilonga. Vyhlasovateľ hradí stravovanie iba
recitátorom, porotám, členom prípravného výboru, oficiálnym hosťom.
Sprievodná osoba (rodič dieťaťa, starí rodičia a osoba, ktorá nie je vedúca
skupiny) si stravu hradí sama.
9. Ubytovanie zabezpečuje prípravný výbor v meste Trstená všetkým
recitátorom, ich sprievodcom, ktorí o to požiadali v záväznej prihláške,

hosťom a členom porôt. Ubytovanie si hradí každý recitátor a jeho sprievodca
sám. Hosťom a členom porôt hradí ubytovanie vyhlasovateľ súťaže.

Čl. 9
Účinnosť organizačného poriadku
1. Organizačný poriadok Dilongovej Trstenej nadobúda platnosť dňom registrácie
na Ministerstve školstva SR a účinnosťou dňa 1.9.2017.

Klasifikácia výdavkov spojených so súťažou
DILONGOVA TRSTENÁ
NÁZOV

VÝDAVKY

Metodické materiály, odmeny za vykonané
práce porotcom a členom PV DT,
moderátor

1.100, - Eur

Ozvučenie a prenájom sály

300,-Eur

Režijné náklady, telekomunikačné
výdavky, výdavky na fotodokumentačný
materiál a tvorbu videonahrávky

300, - Eur

Cestovné súťažiacim

1.500, - Eur

Ubytovanie pre porotcov a hostí

400, - Eur

Propagačné materiály a publicita, výroba
plagátov, diplomov, pozvánok, náklady na
kancelárske potreby

300, - Eur

Strava pre priamych účastníkov podujatia
(obedy, občerstvenie)

600, - Eur

Vecné ceny pre súťažiacich, upomienkové
predmety

1.500, - Eur

Výzdoba, kvety a drobný spotrebný tovar

200, - Eur

SPOLU

6200, - Eur

