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IX.  Účinnosť organizačného poriadku 

  

  

I. Charakteristika súťaže 

  

1.      „Jazykový talent z Košíc“ je súťaž o schopnosti naučiť sa cudzí jazyk určená pre 

žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-

ročných gymnázií z Košíc. 

3.      Súťaž sa koná raz ročne, prípadne podľa oficiálneho vyhlásenia organizátora 

uverejneného na jeho internetovej stránke www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z 

Košíc“. 

4.      Súťaž je dobrovoľnou činnosťou žiakov. Napomáha rozvíjať ich záujem o cudzie 

a im neznáme jazyky.  

5.      Účasť žiakov na súťaži, takisto ako činnosť pedagógov a lektorov spojená so 

súťažou, sa posudzuje ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím 

procesom. 

  

II. Poslanie súťaže 

  

Poslaním súťaže „Jazykový talent z Košíc“ je najmä: 

a)       podporovať ďalšie rozvíjanie jazykového nadania a talentu žiakov a prispievať k 

zmysluplnému využívaniu ich voľného času, 

c)       podporovať záujem žiakov o cudzie jazyky, 

d)       vytvárať kladný vzťah žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, 

  

III. Štruktúra súťaže 

  

  

„Jazykový talent z Košíc“ je súťaž uskutočnená v jednom kole. Účasť v súťaži je výlučne 

dobrovoľná. 

http://www.sjske.sk/
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1. Spôsob prihlasovania 

  

a)       Záujemcovia sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorá 

je k dispozícii na stránke organizátora www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z 

Košíc“. Záujemcovia sú povinní vyplniť všetky požadované údaje. Akékoľvek 

dodatočné zmeny v prihláške je potrebné poslať písomne mailom. 

b)      Termín na odoslanie prihlášok stanoví organizátor a uverejní ho na svojej 

stránke www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z Košíc“. 

c)       Prihláška je záväzná. Neúčasť je nutné nahlásiť vopred najneskôr 5 dní pred 

dňom, kedy sa súťažiaci má súťaže zúčastniť.  

d)      V prípade svojvoľnej neúčasti a blokovaniu miesta iným súťažiacim, stratí 

nezodpovedný súťažiaci možnosť zúčastniť sa v budúcnosti súťaží organizátora. 

  

  

2. Termín konania súťaže a realizácia súťaže 

  

Presné termíny pre aktuálny školský rok uverejňuje organizátor na svojej internetovej 

stránke www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z Košíc“. 

Súťaž je realizovaná podľa počtu prihlásených súťažiacich a organizátor má výhradné 

právo na ich úpravu podľa reálneho stavu súťažiacich ako aj na zrušenie súťaže. 

Organizátor vydáva pre súťaž v súlade s organizačným poriadkom súťaže organizačno-

technické pokyny vo forme propozícií, kritérií a časového harmonogramu súťaže, ktoré 

uverejňuje na svojej internetovej stránke www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z Košíc“. 

 Žiaci súťažia o umiestnenie na prvých troch miestach, ktoré sú odmenené diplomom 

a zaujímavými cenami. 

   

IV. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

  

http://www.sjske.sk/
http://www.sjske.sk/
http://www.sjske.sk/
http://www.sjske.sk/
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1.      Hlavným organizátorom a garantom súťaže je Jazyková škola – štátna, 

Užhorodská 8, Košice 04011. Kontaktné údaje organizátora súťaže: tel: 055 6460377, 

 e-mail:  sjs@sjske.sk,  web:  www.sjske.sk. 

 

2.      Súťaž riadi odborná komisia ustanovená organizátorom súťaže, ktorá garantuje 

odbornú stránku súťaže. Jej činnosť riadi predseda. 

3.      V prípade vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže predseda alebo 

ktorýkoľvek člen komisie požiadať o uvoľnenie z funkcie. Odstupujúci člen komisie je 

povinný za seba navrhnúť adekvátnu náhradu, ktorú následne schvaľuje organizátor. 

  

V. Hodnotenie súťažiacich  

  

V. A  HODNOTIACE KRITÉRIA 

  

Člen komisie poverený organizátorom vypracuje hodnotiace kritériá.  

  

V. B  DIPLOMY A VÝHRY 

  

1. Diplom 

  

Diplomy získajú najúspešnejší traja súťažiaci (1. – 3. miesto). 

Ak súťažiaceho prihlásila škola, získava škola automaticky povolenie na kopírovanie 

diplomu na dokumentačné účely.   

  

2. Výhry 

  

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach získajú okrem diplomu aj 

zaujímavé ceny. 

http://www.sjske.sk/
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Informácie o cenách v aktuálnom ročníku súťaže uverejňuje organizátor na stránke 

www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z Košíc“. 

Organizátor má výhradné právo na zmenu cien kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu. 

  

V. C  CELKOVÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

  

Po ukončení súťaže zverejní organizátor vyhodnotenie súťaže, ktoré uverejní na 

internetovej stránke www.sjske.sk v sekcii „Jazykový talent z Košíc“. 

  

VI. Podmienky účasti žiakov v súťaži 

  

1. Požiadavky na súťažiacich 

  

a)       súťažiaci: žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích 

a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií v Košiciach. 

b)       Prihlásiť súťažiacich môžu učitelia ZŠ a 8-ročných gymnázií v Košiciach.  

  

2. Akceptácia zodpovednosti za súťažiacich a spôsobenie škody 

  

Podmienkou prihlásenia súťažiaceho do súťaže je aj akceptácia zodpovednosti príslušnou 

školou, pedagógom, rodičom, či inou sprevádzajúcou dospelou osobou. 

Za neplnoletých súťažiacich je plne zodpovedná sprevádzajúca osoba. 

V prípade škody spôsobenej súťažiacim alebo sprevádzajúcou osobou je tento povinný 

škodu uhradiť v plnej výške. 

  

3. Osobné údaje 

 Odoslaním prihlášky do súťaže prihlasujúci a prihlásený súhlasia so spracovaním 

poskytnutých údajov na štatistické spracovanie a dokumentáciu súťaže, s použitím 

http://www.sjske.sk/
http://www.sjske.sk/
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fotografií a videodokumentácie na internetových stránkach organizátora a prípadne aj 

spoluorganizátorov a partnerov súťaže.  

 

  

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

  

1.      Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor, ním poverené osoby, 

pedagógovia a sprevádzajúce osoby. 

2.      Do miesta konania súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode  zamestnanca školy, rodiča, 

alebo inej plnoletej osoby. 

3.      Na účasť žiakov na súťaži mimo sídla školy sa vyžaduje súhlas ich rodiča, zákonného 

zástupcu alebo osoby poverenej ich zastupovaním. Za získanie súhlasu je plne zodpovedná 

príslušná škola alebo rodič súťažiaceho. Odoslaním prihlášky do súťaže zároveň prihlasujúci 

potvrdzuje, že uvedený súhlas má. 

4.      Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ujmy, stratu vecí, či škody 

spôsobené nedodržaním jeho pokynov a nedisciplinovaným správaním sa súťažiacich a 

sprevádzajúcich osôb. 

5.      V prípade neadekvátneho správania sa súťažiaceho tento môže byť zo súťaže vylúčený. 

  

VIII. Štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov 

  

1.      Financovanie súťaže „Jazykový talent z Košíc“ zabezpečuje organizátor súťaže 

v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. 

2.      Takto získané zdroje môžu byť použité na: 

-    zhotovenie diplomov, 

-    zabezpečenie odmien pre externých vyučujúcich, 

-    zabezpečenie cien pre výhercov, 

-    ostatné administratívne výdavky spojené s organizáciou súťaže (tlač materiálov, 

poštovné, telefón, papier, zhotovenie fotografií a videodokumentácie, propagácia 

súťaže a pod.), 

-   občerstvenie pre účastníkov, 
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-    priestory a techniku poskytuje organizátor súťaže. 

4.      Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia alebo súťažiaci. Organizátor na 

požiadanie vystaví účastníkovi súťaže potvrdenie o účasti. O potvrdenie je potrebné 

požiadať vopred pred konaním súťaže. 

 

  

IX. Účinnosť organizačného poriadku 

Dňa 07.12.2017 v Košiciach 

 

 


