
Záväzná PRIHLÁŠKA do súťaže  

P O Z N A J  S L O V E N S K Ú  R E Č  

na školský rok 2018 /2019 

Meno a priezvisko súťažiaceho
1

: 

Adresa trvalého bydliska súťažiaceho

: 

PSČ a obec

: Telefón, e-mail súťažiaceho: 

Okres/kraj

: 

Presný názov a adresa školy
2

: 

Telefón

, e-mail školy


: 

Meno

, priezvisko


 a tituly


 vyučujúceho, ktorý pripravoval súťažiaceho: 

Telefón

, e-mail


 vyučujúceho: 

Súhlasím s účasťou môjho syna/mojej dcéry
3

 v súťaži PSR. 

Podpis rodiča, resp. zákonného zástupcu
4

: 

Pečiatka školy

 a podpis riaditeľa


 školy: 

Počas realizácie súťažných kôl sa vyhotovia obrazové snímky a audiovizuálne nahrávky pre tlačové, 

rozhlasové a televízne spravodajstvo. 

Povoľujem/Nepovoľujem
5 

fotografovanie. Podpis

: 

Povoľujem/Nepovoľujem
5 

nahrávanie. Podpis

: 

Podpis súťažiaceho

: 

KATEGÓRIA
6 

I.  II.  III.  IV.    ROČNÍK
7

 □ 
Zúčastnil/a sa súťaže v nižších ročníkoch

8
:  NIE  ÁNO 

Zúčastnil/a sa súťaže v kategórii a v ročníku
9 

I. ZŠ II. ZŠ OGY  III.  G OGY  IV.  
ŠKOLSKÉ KOLO 

Umiestnenie/počet bodov:  
Originál prihlášky so súhlasom dotknutej 

osoby (súťažiaci a vyučujúci) prosíme poslať 

organizátorovi okresného kola podľa 
pokynov okresného úradu (ďalej len OÚ) 

v sídle kraja do 5 pracovných dní. 

Meno a priezvisko predsedu odbornej poroty:  

Podpis predsedu odbornej poroty:  

Miesto konania školského kola:  

Dátum konania školského kola:  

OKRESNÉ KOLO 
Umiestnenie/počet bodov:  

Originál prihlášky so súhlasom dotknutej 

osoby (súťažiaci a vyučujúci) prosíme poslať 
organizátorovi krajského kola podľa 

pokynov OÚ v sídle kraja do 5 pracovných 

dní. 

Meno a priezvisko predsedu odbornej poroty:  

Podpis predsedu odbornej poroty:  

Miesto konania okresného kola:  

Dátum konania okresného kola:  

KRAJSKÉ KOLO 
Umiestnenie/počet bodov:  

Originál prihlášky   so súhlasom dotknutej 

osoby (súťažiaci a vyučujúci)  prosíme poslať 

na ŠPÚ podľa organizačného poriadku do 5 

pracovných dní. 

Meno a priezvisko predsedu odbornej poroty:  

Podpis predsedu odbornej poroty:  

Miesto konania krajského kola:  

Dátum konania krajského kola:  

CELOŠTÁTNE KOLO 
Umiestnenie/počet bodov:  

Podpis predsedu odbornej poroty: 

Meno a priezvisko predsedu odbornej  poroty:  

Miesto konania celoštátneho kola:  

Dátum konania celoštátneho kola:  

Poznámka: Písomný súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov (súťažiaci a vyučujúci) je súčasťou prihlášky. 

 

                                                 

 povinný údaj 

1 uviesť presne podľa rodného listu 
2 uviesť presne aj PSČ a obec 
3 podčiarknuť hodiace sa 
4 je potrebný u žiakov mladších ako 18 rokov 
5 podčiarknuť hodiace sa, u žiakov mladších ako 18 rokov vyplní a podpíše rodič, resp. zákonný zástupca 
6 označiť len jednu kategóriu 
7 uviesť ročník, ktorý žiak navštevuje v danom školskom roku 
8 podčiarknuť hodiace sa 
9 podčiarknuť všetky kategórie a ročníky, v ktorých sa už žiak/žiačka zúčastnil/a súťaže 

Komentár [ha1]: Uviesť podľa 
určeného poradia presne podľa rodného 

listu, napr. Imrich Németh ale Imre Németh 

(krstné meno Imre je  v rodnom liste po 
maďarsky); Adela Tóthová ale Adél Tóth 

(v rodnom liste má meno po maďarsky). 

Komentár [ha2]: Presná adresa je 

potrebná k poisteniu. 

Komentár [ha3]: Uviesť jeden 
z 5 krajov (Bratislavský, Trnavský, 

Nitriansky, Banskobystrický, Košický), 
v ktorých sa nachádzajú školy s VJM.  

Komentár [ha4]: Uviesť podľa 
zriaďovacej listiny školy, v adrese školy 

treba uviesť aj PSČ a obec. 

Komentár [ha5]: Uviesť (čitateľne) pre 
rýchlu komunikáciu + pozvánka na 

celoštátne kolo sa posiela elektronicky do 

školy. 

Komentár [ha6]: Uviesť presne meno 
pedagóga s titulmi, ktorý sa venoval 

súťažiacemu.  

Komentár [ha7]: Uviesť (čitateľne) pre 

rýchlu komunikáciu + pozvánka na 
celoštátne kolo sa posiela elektronicky. 

Komentár [ha8]: Je potrebný u žiakov 
mladších ako 18 rokov, keď postúpili do 

okresného kola. 

Komentár [ha9]: Bežná pečiatka školy 

(podlhovastá modrá); podpis riaditeľa 
zároveň znamená súhlas vedenia školy 

s účasťou pripravujúceho pedagóga vo 

všetkých postupových kolách súťaže. 

Komentár [ha10]: Je potrebný 
vlastnoručný podpis súťažiaceho. 

Komentár [ha11]: Krížikom označiť 
len jednu kategóriu. 

Komentár [ha12]: Arabskou číslicou 
uviesť ročník, ktorý súťažiaci v danom 

školskom roku navštevuje. V prípade OGY 

(8-ročných gymnázií) uviesť 7 a nie 

septima. 

Komentár [ha13]: Podčiarknuť NIE, ak 

súťažiaci sa zúčastňuje súťaže prvýkrát. 
V prípade, že sa súťažiaci zúčastnil súťaže 

v minulých rokoch, je potrebné označiť 
ÁNO a pokračovať v ďalšom  riadku.  

Komentár [ha14]: Označiť X všetky 
kategórie a ročníky súťaže, v ktorých sa 

súťažiaci v predchádzajúcich rokoch 
zúčastnil.  

Komentár [U15]: Písomné súhlasy 
dotknutej osoby (súťažiaci a vyučujúci) sa 

nachádzajú v prílohách. 

Komentár [ha16]: Organizátora 
okresného kola určí okresný úrad (OÚ) 

v sídle kraja a oznamuje školám 

prostredníctvom svojho webového sídla 
spolu s miestom a časom konania súťaže. 

Školy nedostanú pozvánky. OÚ na svojom 

webovom sídle zverejňuje pozvánku a po 
súťaži aj výsledkové listiny. Vždy sa 

posielajú prihlášky – originály, kópie sa 

uložia u organizátora. 

Komentár [U17]: Písomné súhlasy 
dotknutej osoby (súťažiaci a vyučujúci) sa 

nachádzajú v prílohách. 

Komentár [ha18]: Organizátora 
krajského kola určí okresný úrad (OÚ) 

v sídle kraja a oznamuje školám 

prostredníctvom svojho webového sídla 
spolu s miestom a časom konania súťaže. 

Školy nedostanú pozvánky. OÚ na svojom 

webovom sídle zverejňuje pozvánku a po 
súťaži aj výsledkové listiny. Vždy sa 

posielajú prihlášky – originály, kópie sa 

uložia u organizátora.  

Komentár [U19]: Posielajú sa prihlášky 
– originály, kópie sa uložia u organizátora.  

Komentár [U20]: Písomné súhlasy 
dotknutej osoby (súťažiaci a vyučujúci) sa 

nachádzajú v prílohách. 

Komentár [U21]: Organizátora 
celoštátneho kola určí gestor (ŠPÚ) 

a oznamuje školám prostredníctvom svojho 

webového sídla spolu s miestom a časom 
konania súťaže. Školy dostanú pozvánky 

elektronicky. ŠPÚ na svojom webovom 

sídle zverejňuje po súťaži aj výsledkové 
listiny a vyhodnocovaciu správu.  


