
Propozície  

 
23. ročníka  obvodného kola postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti  v Rožňave 

 

Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  2015/2016 

Vyhlasovateľ:  

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

 Slovenskej republiky 

 

Organizátori: 

Dom Matice slovenskej Rožňava 

Centrum voľného času Rožňava 

 

Termín konania: 26. .január 2016 (utorok) 

 

Miesto konania:  

Centrum voľného času Rožňava 

Akademika Hronca 100/9A + Radnica, Námestie baníkov 

  

Priebeh 

8. 30  - prezentácia všetkých recitátorov a členov odbornej poroty  

9. 00  - slávnostné otvorenie obvodového kola súťaže 23. ročníka Šaliansky Maťko  

9. 00 - 12. 30 hod. 
- vlastná súťaž  

- rozbor recitovaných ukážok členmi odbornej poroty   

- slávnostné vyhlásenie výsledkov 

13. 30 - predpokladaný čas ukončenia podujatia. 

 

Poslanie súťaže: 

Šaliansky Maťko je súťaž, ktorá vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností,  

pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. Súťaž je postupová      

a jej vrcholnou súťažou je celonárodné kolo, ktoré sa uskutoční  18.3.2016 v Šali.       

Hlavným organizátorom celoslovenskej súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu 

Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa 

a v spolupráci s Okresnými úradmi v sídle kraja a MO MS na Slovensku.  

Podmienky okresného kola súťaže (zásady účasti): 

 Súťaže v prednese slovenskej povesti od  ľubovoľného autora sa môžu zúčastnil žiaci 2. – 7. 

ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried prima, sekunda)  v troch kategóriách. Je určená 

pre základné školy z okresu  Rožňava.   

Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým 

istým textom povesti. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť a predložiť text  s uvedením 

autora organizátorom súťaže. Súťaž je viacstupňová. 

 

Jednotlivci začínajú súťaž v základnom, resp. školskom kole, ktoré  základné školy môžu 

zorganizovať v termíne najneskôr do 18.12.2015. 

Zo školského kola súťaže navrhuje škola len jedného recitátora /spravidla l. miesto/  

z každej kategórie  (I. - III.) do obvodného kola súťaže, ktoré sa uskutoční 26. januára 2016 

(utorok). 



 

Víťazi obvodného kola súťaže v jednotlivých kategóriách (I. - III.) sa zúčastnia vyššieho 

krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční do 26.2.2016. Pozvánku do krajského kola súťaže 

zasielajú organizátori podujatia.  

Organizátorom krajského kola súťaže je RCM, Regionálne centrum mládeže  v Košiciach.  

 

Súťažné kategórie:  

I. kategória žiaci  2. – 3. ročníka ZŠ  

II. kategória žiaci   4. - 5. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií  

III. kategória žiaci   6. – 7. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií  

 

Časový limit  

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu maximálne do 6 minút 

nasledovne: 

I. a II. kategória v rozsahu max. do 4 minút 

III. kategória v rozsahu max. do 6 minút 
 

Termín zaslania záväznej prihlášky do obvodného kola 

Podmienkou účasti v okresnom kole súťaže je doručenie záväznej prihlášky na adresu   

najneskôr do  22. januára 2016. 

Prihlášku môžete doručiť: 

-    osobne 

-    mailom    

-    na poštovú adresu: 

Centrum voľného času, Akademika Hronca 100/9A,  Rožňava 

 

Hodnotenie  

Súťažné vystúpenia v každej kategórii bude hodnotiť min. trojčlenná odborná porota 

Ocenenie 

Organizátori súťaže na návrh odbornej poroty udelia diplomy a knižné vecné ceny na prvých 

troch miestach v každej kategórii (I. - III).   

 

Výsledky súťaže 

Vyhlásenie výsledkov bude verejné a uskutoční sa na záver súťaže.  

  

Kontakt – bližšie informácie: 

 Mgr. Beáta Soltészová – bejkaso@gmail.com 

Centrum voľného času – cvc@stonline.sk 

 

 

 

Mgr. Zlatica Puškášová 

riaditeľka CVČ 

     

 

mailto:bejkaso@gmail.com
mailto:cvc@stonline.sk


 

23. ročník   Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  2015/2016 

obvodného kola postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti  

- záväzná prihláška pre recitátora - 

Meno a priezvisko recitátora............................................................................................................     

Adresa  ..........................................................................................................PSČ:..........................   

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

Adresa: ............................................................................................................................................. 

E-mail adresa: ............................................................ 

Kategória: .....................  (I. - III.)    

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

Názov textu súťažného textu............................................................................................................. 

Minutáž: ..................... z knihy................................................................................................     

Spolupráca s lektorom (pedagógom) 

.............................................................................................................. 

V .................................................... dňa .........................2016 

 

 

       ......................................................... 

         podpis a pečiatka školy  

 

 

 

Žiadame zaslať na adresu  Centra voľného času, Rožňava  najneskôr do   22.01.2016 

alebo zasielať e-mailom: bejkaso@gmail.com, cvc@stonline.sk uľahčíte nám spracovanie údajov.   

Ďakujeme. 

 

 Nezabudnite priniesť kópiu textu so sebou na súťaž.  

  

mailto:gerzova@gos.sk

