
 

 
 

                       CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 
  STROJÁRENSKÁ 3,  040 01 KOŠICE 

tel: 055/622 3820, 0911 488801 fax: 055/694 1398, www.rcm.sk 
 

 

Organizačné pokyny  

súťaže Poznaj slovenskú reč v školskom roku 2017 / 2018 
 
 
Štruktúra a riadenie súťaže  

a) Súťaž má postupový charakter a končí sa celoslovenským kolom.  

b) Súťaž je určená žiakom ZŠ a SŠ s VJM, resp. tried s VJM v Slovenskej republike.  

c) Súťaž sa člení na kategórie:  

 I. kategória – žiaci 3. a 4. ročníka 1. stupňa ZŠ s VJM,  

II. kategória – žiaci 8. a 9. ročníka 2. stupňa ZŠ s VJM a 3. a 4. ročníka gymnázia s VJM 

s osemročným vzdelávacím programom,  

III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka gymnázia s VJM s osemročným vzdelávacím programom,  

2. a 3. ročníka gymnázia s VJM so štvorročným vzdelávacím programom a 2. a 3. ročníka SOŠ s VJM 

so štvorročným vzdelávacím programom, 

IV. kategória – žiaci 1., 2. a 3. ročníka SOČ  s trojročným vzdelávacím programom. 

d) Súťaž sa člení na postupové súťažné kolá:  

 I. kategória:   školské, okresné, krajské a celoštátne kolo,  

 II. kategória:  školské, okresné, krajské a celoštátne kolo,  

 III. kategória: školské, okresné, krajské a celoštátne kolo,  

 IV. kategória: školské, krajské a celoštátne kolo.  

 

Školské kolá sa v jednotlivých kategóriách uskutočnia do 10. februára 2018. 

Do okresného kola postupuje za každú kategóriu len jeden súťažiaci (víťaz kategórie). Ak má škola 

v príslušných ročníkoch spolu tridsať a viac žiakov, do okresného kola (I.,II.a III. kategória), 

resp. do krajského kola (IV. kategória) môžu postúpiť dvaja.  

Prihlášku víťaza (1. miesto) školského kola za každú kategóriu súťaže pošle riaditeľstvo školy 

organizátorovi okresného kola podľa pokynov odboru školstva okresného úradu v sídle kraja do 5 

pracovných dní po uskutočnení súťaže spolu s výsledkovou listinou a správou  

o priebehu a výsledkoch školského kola. Bez originálu prihlášky, na ktorej nesmie chýbať súhlas, 

resp. podpis rodiča u žiaka mladšieho ako 18 rokov a pečiatka a podpis školy, sa žiak nemôže 

zúčastniť vyššieho kola. 

 

Okresné kolo súťaže sa uskutoční do 10. marca 2018. 

  

Krajské kolo súťaže sa uskutoční vo všetkých kategóriách (I., II., III., IV.). 

Do krajského kola postupujú prví traja súťažiaci (1. - 3. miesto)  z I., II. a III. kategórie okresného 

kola a víťaz (1. miesto) IV. kategórie zo školského kola súťaže. Ak má stredná škola v príslušných 

ročníkoch spolu tridsať a viac žiakov, môžu postúpiť do krajského kola dvaja súťažiaci.  

 

Prihlášky na krajské kolo súťaže je potrebné zaslať poštou do 16. marca 2018 na adresu:  

 

Mgr. Petra Horváthová  

Centrum voľného času -  Regionálne centrum mládeže 

Strojárenská 3, 040 01 Košice 

email: petra.horvathova@rcm.sk 
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Krajské kolo súťaže sa bude konať 9. apríla 2018 na Gymnáziu a ZŠ S.Máraiho s VJM na  

Kuzmányho 6 v Košiciach. 

Pozvánky do krajského kola budú doručené elektronickou poštou najneskôr 7 dní pred konaním 

krajského kola. 

  

 

Bez originálu prihlášky vrátane súhlasu rodiča a pečiatky školy žiak nebude pozvaný do 

krajského kola súťaže. 

Protest proti výsledkom súťaže je možné podať ihneď po ukončení súťažného kola u predsedu 

krajskej komisie.  

 

Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční vo všetkých kategóriách (I., II., III., IV.) do 15. júna v Nových 

Zámkoch. 

 

 

 

Všetky informácie a formuláre k súťaži sa nachádzajú na stránke Štátneho pedagogického ústavu, 

gestora súťaže: www.statpedu.sk – Súťaže. 
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