
 

Šaliansky MAŤKO 
26. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti 

 

Vyhlasovateľ : Matica Slovenská, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR  

 

Organizátor : Kalokagatia – centrum voľného času Trnava v spolupráci s Krajským 
školským úradom v Trnave a Mesto Trnava 

Termín  a miesto súťaže : 22. januára 2019 o 900 h.  

Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava 

Prezentácia :  v mieste konania súťaže od 800 do 845 h. 
Súťažné kategórie : I. kategória - žiaci 2. – 3. ročníkov ZŠ 

 II. kategória - žiaci 4. – 5. ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8-roč. gymnázií, ZUŠ 
 III. kategória - žiaci 6. – 7- ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8-roč. gymnázií, ZUŠ 
 

Súťažné podmienky : - umelecký prednes maximálne 6 min. 
 - v prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese  
 - text je povinný recitátor prednášať naspamäť 
 - text prednášaného diela je potrebné odovzdať pri prezentácii 
 

Hodnotenie : - odbornú porotu menuje organizátor súťaže 
 

- porota môže niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne. Prvé miesto 
môže byť udelené len jedno. 

- do súťaže nie je možné ísť s textom, s ktorým už recitátor vystupoval. 
Organizačné 
podmienky a postup: - triedne a školské kolá si organizujú ZŠ, ZUŠ 

- do okresného kola je možné prihlásiť jedného súťažiaceho z každej kategórie 
- víťazi okresného kola postupujú na krajské kolo 
- všetci súťažiaci prihlásením dávajú súhlas na využitie záznamu ich výkonu na 

dokumentačné, edukačné a propagačné a nekomerčné účely Kalokagatia – CVČ 
(vrátane zverejnenia na web stránke). 

 

Prihlášky : Zasielajte do 14. januára 2019 na adresu K - CVČ 

Postup : Víťazi z každej kategórie postupujú do krajského kola. Krajské kolo sa bude konať 

dňa 15. februára 2019 v Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava. 

 
                                                                            Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                  riaditeľ K – CVČ 

 
Informácie : M. BEHÍLOVÁ,  3236/697 

mailto:cvc.kalokagatia@gmail.com
http://cvc.trnava.sk/


ŠALIANSKY MAŤKO – prihláška I., II. a III. kat. 
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