
 

                                 V jame 3, 917 01 TRNAVA 
033/3236695  - riaditeľ 

033/3236696  - zástupkyňa riaditeľa 

033/3236697  - pedagogické oddelenie 
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web: http://cvc.trnava.sk  

 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 
                                      celoslovenská súťaž  v prednese slovenskej rozprávky  

                           1. ročník – trnavské regionálne kolo (TA, PN,HC)    
 
    Podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi  Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému 
   (16.3.1828 – 22.10.1885). Poslaním súťaže je viesť deti a mládež k poznávaniu slovenskej rozprávky,  
   objavovať  krásu umeleckého slova a rodnej reči, popularizácia slovenskej rozprávky... 
 

  VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE:     Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko  
                                                    v Rimavskej Sobote 
 
  ORGANIZÁTOR REGIONÁLNEHO  KOLA:      Centrum voľného času, V Jame 3, 91701 Trnava  

  TERMÍN SÚŤAŽE:                            1. október 2020                Prezentácia : 800 – 845 h. 

                                                                                                                                    Začiatok súťaže : 915 h   
  PODMIENKY SÚŤAŽE : 

.   súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolo) 

.   jedná sa o umelecký prednes slovenskej rozprávky.   V prípade nedodržania tejto podmienky bude súťažiaci 
     vyradený zo súťaže!!! 
.   zo školského kola do regionálneho  kola postupujú víťazi z každej kategórie. 
.   do celoslovenského kola postupujú víťazi z každej kategórie z regionálneho kola. 
.   súťažný text musí byť na súťaži prezentovaný prvýkrát. 
 
 SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :   I. kategória - žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ 
  II. kategória - žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a žiaci I. ročníka 8. ročných gymnázií 
 III. kategória - žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a žiaci II.-IV. ročníka 8.ročných gymnázií  
 
ČASOVÝ LIMIT:      I. kategória - max. 6 minút 
  II. kategória - max. 6 minút 
 III. kategória - max. 8 minút 
 
TERMÍNY:  

Záväznú prihlášku prosíme zaslať  do 28.septembra 2020   na adresu organizátora, resp. 

 telefonicky 
POROTA A HODNOTENIE: 

Prednes bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátorom. Hodnotí : vlastný prednes, zvládnutie techniky, 

zvukovú a vizuálnu stránku, vhodnosť textu pre danú kategóriu, schopnosť zaujať poslucháčov, splnené podmienky 

súťaže 

UPOZORNENIE:  Organizácia podujatia sa bude riadiť podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR a Ministerstva  
                              školstva. O prípadnom zrušení /preložení súťaže budeme informovať na webovej stránke CVC  
                              Trnava. 
 
Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697, cvc.kalokagatia@gmail.com 

                    Mgr. Andrej HAVLÍK 

                           riaditeľ CVČ 
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                                                               PRIHLÁŠKA  
                    do súťaže :   Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, 
                                                 šk.rok 2020/2021 
 
 

Meno a priezvisko súťažiaceho  :  ............................................................................................................................................. 

Okres:  :  .................................................................................................................................................................................................. 

Škola:     ...................................................................................................................................................................................................  

Adresa školy:  ........................................................................................................................................................................................ 

Tel. číslo:        .......................................................................       E – mail:   ...................................................................................... 

Kategória: ...............................................................................      Trieda:  ........................................................................................... 

Názov súťažného príspevku :  ...................................................................................................................................................... 

Autor diela :  .......................................................................................................................................................................................... 

Pedagóg : ..................................................................................    Kontakt: ........................................................................................ 

 
 

Dátum:..................................................... Podpis vysielajúcej organizácie:.................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


