
             

            

       

 

 
 

 

v dňoch 19.apríla - 21. apríla 2017 

usporiadajú  

Celoslovenskú vedomostnú súťaž žiakov so sluchovým postihnutím 

s medzinárodnou účasťou  

 

 

 
 

19. ročník CVS SP 

13. ročník MVS SP 

 

 

v jazykových zručnostiach, v matematike  

a  

v anglickom jazyku 

 

 



Propozície  

Celoslovenskej súťaže žiakov so sluchovým postihnutím  

v jazykových zručnostiach, v matematike a v anglickom jazyku 

s medzinárodnou účasťou  

 

 

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný organizátor: Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 19 Bratislava 

Odborný garant súťaže: Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD. 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Benová 

 

Miesto konania súťaže:  
Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 19 Bratislava – súťaž žiakov v slovenskom, českom 

jazyku, v matematike, súťaž študentov v angličtine 

 

 

Termín súťaže: 19.apríl 2017 - 21. apríl 2017 

 

Poslanie súťaže:  
a) Aktivizovať a vyhľadávať talentovaných sluchovo postihnutých žiakov v jazykových 

zručnostiach a v matematike.  

b) Vyvolať hlbší a systematický záujem sluchovo postihnutých žiakov o jazykové 

zručnosti  a o matematiku.  

c) Umožniť sluchovo postihnutým žiakom prezentovať svoje nadanie v jazykových 

zručnostiach a v matematike.  

d) Vytvárať pre sluchovo postihnutých žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné 

porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia v 

jazykových zručnostiach a v matematike.  

e) Vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov podnetné prostredie na 

hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých 

školách.  

 

 

Súťažné kategórie:  
1. Súťaž prebieha v troch predmetoch:  

a) jazykové zručnosti (v českom jazyku, v slovenskom jazyku), 
b) matematika (v českom jazyku, v slovenskom jazyku), 
c) anglický jazyk.  

 

2. Súťaž sa organizuje v šiestich kategóriách: 
a) kategória piatakov, 
b) kategória šiestakov, 
c) kategória siedmakov, 
d) kategória ôsmakov,  
e) kategória deviatakov, 
f) kategória stredoškolákov. 

 



 
Pravidlá súťaže:  

a) Z jednej základnej školy sa súťaže môžu zúčastniť najviac piati žiaci v sprievode jednej 
dospelej osoby.  Z jednej strednej školy sa súťaže môžu zúčastniť najviac dvaja študenti 
v sprievode jednej dospelej osoby.   

b) Podmienkou účasti žiakov v CVS SP je sluchové postihnutie žiaka stredne ťažkého stupňa 
(strata aspoň 61 dB.) Účasť sluchovo postihnutých žiakov v CVS SP je dobrovoľná, žiaci 
sú do vyššieho kola súťaže delegovaní školou. 

c) Návratku do celoštátneho kola súťaže zašle škola na adresu o.minarova@hotmail.com  
do 24. 3. 2017. 

d) Vložné na jedného súťažiaceho žiaka: 5 eur.  

e) V prípade limitovaného množstva získaných finančných prostriedkov na organizačné 

zabezpečenie hladkého priebehu súťaže organizátor súťaže nebude preplácať žiadne 

cestovné náklady, resp. preplatí maximálne 50% cestovných nákladov.  

 
 

Organizačný poriadok súťaže nájdete na webovej  stránke usporiadateľskej školy: 

www.zsihrdlickovaba.edu.sk  

 

 

Kontakt:  

Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 19 Bratislava 

e-mail: predseda odbornej komisie súťaže: o.minarova@hotmail.com 

tel. kontakt: riaditeľka školy 02/5477 1193 
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Návratka 

Škola_______________________________________________________________ 

Súťažiaci žiaci - mená:   

     . ročník                                                       dátum narodenia                                                     

     . ročník                                                       dátum narodenia                                                             

     . ročník                                                       dátum narodenia                                                             

     . ročník                                                       dátum narodenia                                                                

     . ročník                                                       dátum narodenia                                                                           

        

Pedagogický dozor:                                                                                                

Kontakt: mail:                                                         mobil:  

Dátum a hodina príchodu: 

Dátum a hodina odchodu: 

Ubytovanie: 

z 19. apríla - 20. apríl 2017     chlapci:   ____    dievčatá:       ____ 

                                                  muži:    ____           ženy:   ____ 

z 20. apríla - 21. apríl 2017          chlapci:   ____            dievčatá:        ____ 

                                                  muži:   ____            ženy:   ____ 

Strava:  

19. apríl 2017                   20. apríl 2017                                      21. apríl 2017                       

                                          raňajky _______                                raňajky  _________                      

                                          obed  ________                                 balíček _________                       

večera ________               večera ________                                                  

 

Návratku žiakov, pošlite prosím, mailom na adresu: o.minarova@hotmail.com do 24. 3. 

2017 

 

 

 

 



 

Program 

19. apríl 2017  - streda 

                           Príchod súťažiacich do 18:30 

1800-1900             Večera  

1830                      Stretnutie vedúcich skupín  

                           Bazén 

20. apríl 2017 - štvrtok 

700 –  730 Raňajky 

745 –  815 Prezentácia súťažiacich 

815 –  830 Otvorenie súťaže 

830 –  930 1. časť súťaže 

930 –  1000 Desiatová prestávka 

1000 – 1100 2. časť súťaže 

830 – 1130 

Seminár: Výsledky výskumu PdF UK – porovnanie 

zručností žiakov so SP. 

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD.  

Mgr. Katarína Hybenová  

1190 – 1300 Obed 

1300 –  1800 Voľný program  

1190 –  1800 Oprava  testov 

1800 –  1900 Večera 

1900 – 1900 Vyhodnotenie súťaže 

 Bazén – nezabudnite si zobrať plavky 

21. apríl 2017 - piatok 

 Odchod súťažiach do 8:00 

 


