
Organizačný poriadok 

súťaže Ukážem, čo viem!   

 

Tento organizačný poriadok vydáva Celoštátna komisia súťaţe Ukáţem, čo viem!  a je 

vypracovaný v zmysle smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R z 

25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

 

Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže: 

 

Názov:   „ Ukážem, čo viem!“ 

 

Organizovaná je pre rómskych  ţiakov, ktorí nemajú moţnosť preukázať svoje schopnosti a 

svoj talent. Dáva moţnosť ţiakom preukázať talent v speve, v hre na hudobnom nástroji, v 

tanci a v prednese prózy a poézie. 

Ciele: 

- rozvíjať schopnosti ţiakov v kultúrnej oblasti 

- zvyšovať lásku ku kultúrnym hodnotám 

- hľadanie koreňov 

- zvyšovať kultúru správania sa ţiakov v spoločnosti a na kultúrnych podujatiach 

- zvyšovať u ţiakov úroveň sebahodnoty, kritičnosť a toleranciu 

 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií: 

 

Učitelia a rodičia, ktorí pripravujú súťaţiacich, školské kolá zorganizujú v mesiacoch máj a 

jún. Regionálne kolo sa pravidelne uskutočňuje v Rimavskej Seči v kultúrnom dome a v 

budove Základnej školy v Rimavskej Seči.  

 

Kategórie súťaţe 

 

   Prednes poézie:   l. kategória           1. – 3. roč. 

          2. kategória   4.- 6.  roč.  

                               3. kategória           7.- 9.  roč. 

 

   Prednes prózy:     l. kategória            l. – 3. roč. 

                               2. kategória            4.- 6. roč. 

                               3. kategória            7. -9. roč. 

 

 

   Spev:                   l. kategória              6-  9 rokov 

                               2. kategória            10 – 12 rokov 

                               3. kategória            13 – 16 rokov 

 

   Hra na nástroji:    l. kategória              6 –  9 rokov             

                     2. kategória             10 – 12 rokov 

                                3. kategória             13 – 16 rokov 

 

   Tanec:                   l. kategória             ľudový tanec 

                                2. kategória             moderný tanec 

                                3. kategória             spoločenský tanec 

 



  

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže:  

 

Organizovanie súťaţe má na starosti riaditeľstvo Základnej školy – Alapiskola v Rimavskej 

Seči a vedenie Občianskeho zdruţenia ROMARIM.  

 

Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami: 

 

V kaţdej kategórii bude vytvorená trojčlenná porota z  radov učiteľov zo Základnej školy-

Alapiskola v Rimavskej Seči,  z radov učiteľov, ktorí sprevádzajú ţiakov na súťaţi a zo 

Spoločného školského úradu z Jesenského.  

 

Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt: 

Názov, meno predkladateľa: Občianske zdruţenie ROMARIM  

                                               pri Základnej škole v Rimavskej Seči 

Adresa:                                 Záhradná 31,  

                                             Rimavská Seč 

                                             980 42 

Okres:                                   Rimavská Sobota 

Právna forma:                       Občianske zdruţenie 

Predmet činnosti ţiadateľa:  Poskytnutie pomoci v zabezpečení základných ţivotných  

                                              podmienok a zachovania kultúrneho dedičstva. Prehlbovanie 

                                              tolerancie. 

Štatutárny zástupca                Vavrek Štefan 

ţiadateľa:                                predseda ROMARIM-u 

Číslo telefónu:                        047/5593227 

                                                0904152839     

E-mail:                                    zsrimasec@post.sk 

Zodpovedná osoba:                Mgr. Dorota Stubendeková                                                              

 

Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč: 

 

Ţiaci sa majú zúčastňovať školských kôl a podľa dosiahnutých výsledkov riaditelia 

jednotlivých škôl nominujú svojich ţiakov na regionálne kolo.  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov na súťaži: 

 

Bezpečnosť účastníkov súťaţe bude zabezpečená podľa platných predpisov, počas cestovania 

na miesto súťaţe za bezpečnosť zodpovedá doprevádzajúci učiteľ alebo rodič.  

 

Odborná príprava žiakov: 

 

Za odbornú prípravu ţiakov zodpovedá vyučujúci a osoba poverená  riaditeľom školy. 

 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže: 

Organizačný výbor súťaţe. 

 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 

SR pod číslom 2010-18379/41746:1-915 a nadobúda účinnosť dňa 16. decembra 2010.                                                 


