
                  Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11,  Košice 

 INFORMÁCIE  

o 5. ročníku celomestskej celoročnej  súťaže pre 

základné školy 

 

pod záštitou primátora mesta Košice 

Organizátor a spoluorganizátor súťaže: 

- Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice  

- Oddelenie  školstva - Magistrátu mesta Košice,  

Trieda SNP 48/A, Košice 

 

 

Cieľová skupina : Súťaž je určená žiakom košických ZŠ a príslušných ročníkov  OG 

• Cieľ súťaže: podporiť tvorivosť a schopnosti žiakov, súťaženie v duchu  fair-play, 

podporiť patriotizmus k svojej škole a k mestu, v ktorom žijem, možnosť zviditeľnenia 
svojej školy, nadviazanie nových kontaktov a spoznávanie rovesníkov z iných škôl, 
podporiť súťaživosť medzi školami a reprezentácia školy, podporiť  hravosť a pohyb, 
podporiť získavanie praktických zručností neformálnym vzdelávaním, a tak 
podporovať adekvátne trávenie voľného času s možnosťou porovnať svoje schopnosti 
s rovesníkmi v rôznych oblastiach.  

 Účasťou na ľubovoľnej semifinálovej súťaži sa škola zapojí do celoročnej súťaží o titul: 

" Škola plná talentov - Super škola 2018/2019 " 

Súťaž je otvorená pre všetky školy, aj pre tie, ktoré sa zapoja len do niektorej zo 

semifinálových súťaží.  

Propozície každej semifinálovej súťaže spolu s prihláškou na súťaž  budú  v predstihu  pred  

samotnou súťažou doručené na školy . 

Súťaž prebieha počas celého roka a body za účasť aj za umiestnenie školy získavajú 

v týchto semifinálových kolách : 

 

 



 
 

NÁZOV  
SEMIFINÁLOVEJ SÚŤAŽE: 

Vyhlásenie 
súťaže/termín 

realizácie súťaže: 

Miesto 
realizácie: 

Zodpovedná osoba/ 
kontakt: 

1. Zbieram, Zbieraš, Zbierame - 
súťaž v zbere papiera v  duchu 
fair-play. Kto najviac nazbiera, 

ten vyhráva! Podľa 
umiestnenia získaného za 

nazbieraný papier, získavajú 
školy body a tie sa 

započítavajú do finálového 
kola Školy plnej talentov. 

November 2018- 
vyhlásenie súťaže 

15. apríl 2019 -
vyhodnotenie súťaže. 

Potvrdenie 
o nazbieranom 

a odovzdanom množstve 
papiera môže byť v 

termínoch: 
marec 2018 – január    

2019 

EP 
Popradská 

86 

Vanda Malejčíková 
 

malejcikova@cvckosice.sk 
 

2. Súťaž školských časopisov - 
O skleneného Centruška- 
súťaž školských časopisov. 

Každá škola môže prihlásiť do 
súťaže jeden školský časopis. 

Pridelené body za víťazné 
umiestnenia sa započítavajú 

do finálového kola  Školy plnej 
talentov. 

14. január 2019 - 
vyhodnotenie 

 
Doručený časopis 

(do 19.12.2018) môže byť 
z minulého 

školského roka 
2017/2018 alebo z tohto 

šk. roka 2018/2019 

EP 
Popradská 

86 

Viktória Kiktavá 
Štefaniková DiS.art. 

 

kiktava@cvckosice.sk 

3. 
 

 

 

Prezentácia na PC - súťaž 
v prezentácii na PC  pre žiakov 

2. stupňa ZŠ a I. a II. roč. OG 
na voľnú tému (prezentácia  o 

škole, záľubách, umení, 
prírode...). Súťaže sa môže 
zúčastniť jednotlivec alebo 

dvojica. Z jednej školy môže 
byť prihlásená jedna 

prezentácia. Čistý čas pre 
prezentáciu je maximálne 10 

minút. Pridelené body za 
víťazné umiestnenia sa 

započítavajú do finálového 
kola  Školy plnej talentov 

Do 18. január 2019 – 
zaslanie prezentácií 

 
 
 
 

25. január 2019- 
Súťaž – Prezentácia 

na PC 

EP 

Popradská 

86 

Vanda Malejčíková 
 

malejcikova@cvckosice.sk 
 

4. KOŠICE STAR - spevácka súťaž 
jednotlivcov vo  viacerých 
kategóriách, do ktorej  sa 
môže prihlásiť súťažiaci 
s výberom jednej piesne 

v ľubovoľnom žánri, ktorú 
prezentuje pred odbornou 
porotou. Pridelené body za 

víťazné umiestnenia sa 
započítavajú do finálového 
kola  Školy plnej talentov. 

27. február 2019 – 
súťaž 

 

EP 
Popradská 

Viktória Kiktavá 
Štefaniková DiS.art. 

 
kiktava@cvckosice.sk  

5. DANCE CITY - otvorená súťaž 
pre jednotlivcov, žiakov 
a študentov a pre všetky 

amatérske súbory, krúžky, 
CVČ, ZUŠ, súbory zriadené pri 

OZ a pod. s cieľom: 
porovnanie výkonnosti 

tanečníkov rôznych skupín 
a tanečných štýlov. Pridelené 
body za víťazné umiestnenia 

sa započítavajú do finálového 
kola  Školy plnej talentov. 

26.marec 2019 – súťaž, 
kategória MŠ a Deti 

27. marec 2019 - súťaž, 
kategória Juniori 

a Mládež 
 
 

EP 
Popradská 

Viktória Kiktavá 
Štefaniková DiS.art. 

 
kiktava@cvckosice.sk 



6. Dobývanie hradu - otvorená 
súťaž pre 

5- členné družstvá 
v netradičných disciplínach 

s cieľom porovnania 
výkonnosti členov rôznych 

družstiev, skupín , spoznania  
života a dobových hier našich 
predkov zážitkovou formou. 

Pridelené body za víťazné 
umiestnenia 

sa započítavajú do finálového 
kola  Školy plnej talentov. 

24.apríl 2019 EP 
Popradská 
86, alebo 
záhrada 

CVČ 
 

Vanda Malejčíková 
 
 
malejcikova@cvckosice.sk 
 

 

Fi
n

ál
e 

FINÁLE  Škola plná talentov - 
do finálového kola postupujú  

dve najlepšie školy, ktoré 
získali počas celej súťaže a po 

ukončení  všetkých   
semifinálových kôl najviac 
bodov a vo finále zabojujú 

o titul . „ ŠKOLA PLNÁ 
TALENTOV – SUPER ŠKOLA “ 

Máj 2019 - pri príležitosti 
osláv Dňa mesta Košice 

Mesto - 
Hlavná 
ulica, 

pódium pri 
Dolnej 
bráne 

Vanda Malejčíková 
malejcikova@cvckosice.sk 

 
 

Viktória Kiktavá 
Štefaniková DiS.art. 

kiktava@cvckosice.sk 

                                                             
 
Bc. Vanda Malejčíková                                 
                                                     
Viktória Kiktavá Štefaniková DiS.art. 
                                                                

koordinátorky súťaže                                                           

                                                                                                              PaedDr. Alena Mocná 

                                                                                                                    riaditeľka CVČ 

 

 


