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   Tento chlapec, to  som ja, Šaliansky Maťko. Maťko  preto, že ma tak volajú a šaliansky preto,      
že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese povesti nazvali podľa mňa 

 

     ŠALIANSKY MAŤKO 

     Jozefa Cígera Hronského  

                       28. ročník  súťaže v prednese slovenskej povesti – KRAJSKÉ KOLO 

 

 Vyhlasovatelia:   MO MS Šaľa, Matica Slovenská, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy,  

                          výskumu a športu SR, redakcia časopisu Slniečko, Národné osvetové centrum mesta Šaľa 
Organizátor 
krajského kola:  Centrum voľného času, V jame 3 Trnava  v spolupráci s Regionálnym úradom školskej 
 správy v Trnave 

Termín a miesto :   17. február 2023 ,  CVČ V jame 3, Trnava 

Prezentácia :  od 8 00 do 8 45 hod.    

Začiatok súťaže: 9.15 hod. 

Prihlášky : do  13. februára 2023  na adresu CVČ V jame 3, Trnava 
Mail:    resp.na  mail:   trnava.cvc@gmail.com 
 

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 v rozsahu 6 min. V  prípade prekročenia limitu má  
 - porota právo  recitátora zastaviť v prednese  
 - text musí recitátor prednášať naspamäť 
 - text prednášaného diela je potrebné odovzdať porote pred vlastným prednesom 
 
Hodnotenie: - realizuje odborná porota, ktorú  menuje organizátor súťaže. Porota môže niektoré  
    miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne 

- do súťaže nie je možné ísť s textom, s ktorým už recitátor vystupoval v inej súťaži. 
 

Postup: - do krajského kola postupuje LEN víťaz okresného kola z každej kategórie (1+1+1) 
  - výnimku o postupe môže udeliť usporiadateľ na odporúčanie odbornej poroty 

  - usporiadateľ okresného kola oboznámi svojich víťazov s termínom a  miestom 
konania  

      krajského kola 
  - osobitné pozvánky do krajského kola víťazom z okresov už zasielať nebudeme. Víťazi  
     krajského kola dostanú pozvánku na Celonárodné kolo. 

  - Mená víťazov za okres nahlási zodpovedný organizátor priamo 
usporiadateľovi  

    krajského kola:  CVČ V jame 3, Trnava. Náhradníkmi sú súťažiaci umiestnení na  

    druhom mieste. 
                                          
 Celonárodného kolo sa uskutoční v mesiaci apríl –máj. O  termíne budeme víťazov informovať 
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Vybavuje – kontakt : M. BEHÍLOVÁ,  3236/697                                                                               
        Mgr. Andrej Havlík 

                    Riaditeľ CVČ 
 

 

     ŠALIANSKY MAŤKO 

           J.C.Hronského 

 
 
 
Prihláška 
do krajského kola, 17.február 2023 

 

Okres .............................................. 

Názov školy ........................................................................................................................ .................................... 

Adresa školy ....................................................................................................... ....................................................  

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

Kategória  ............................................ 

Názov povesti ...................................................................................................................  

Autor povesti ........................................................................................................................ 

Zodpovedný pedagóg:  meno: ............................................................................................. 

tel.: .................................................................................................. 

mail: ................................................................................................ 
 
UPOZORNENIE: prosíme vyplniť všetky potrebné údaje na prihláške! 
 
 
 

Podpis/pečiatka školy 
 
 
 


