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P R O P O Z Í C I E 
okresného kola 27. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti 

Šaliansky Maťko 
 

Organizátor:   MO Matice slovenskej v Šali 

Organizátor OK:  Centrum voľného času Elán v Ružomberku  
 

Termín konania :  22. január 2020 (streda) 
 

Miesto konania:  CVČ Elán, Plavisko 47 (športová hala), Ružomberok 
 

Časový harmonogram: 8.00 – 8.30 hod. – prezentácia 

    8.30 – 9.00 hod. – otvorenie a organizačné pokyny 

9.00 hod.            – začiatok súťaže 
 

Kategórie:   I. kategória    – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ 

    II. kategória    – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ  

    III. kategória  – žiaci 6.-7. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried 8-ročných    

                                                                           gymnázií 
 

 Táto súťaž nie je určená pre základné umelecké školy!!! 

 

Podmienky súťaže: do okresného kola postupuje len víťaz (jeden) školského kola z každej 

kategórie. 

 Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 20.12.2019. 

 Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6    

                                               minút, napísanú povesť odovzdá pred vlastnou súťažou porote. 
 

Prihlášky:   prihlášku do OK spolu s vyhodnotením školského kola (súčasť  

propozícii) zasielajte do  CVČ Elán naskenované mailom na adresu 

cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do 10. januára 2020 (piatok). 

Prijatie bude obratom mailom potvrdené. 

Na základe prihlášok budú súťažiaci pozvaní do okresného kola. 
 

Postup do KK:  víťazi v každej kategórii postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční  

                                               do 27.2.2020. 
 

Poznámka:   - cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia, 

    - pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. 

    - traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami. 

    - so sebou si treba priniesť prezuvky.      

 

 

 

 

 

         Mgr. Michaela Tesarovičová v.r.                                        Mgr. Pavol Svrček v.r. 
           OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                     riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 
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P R I H L Á Š K A 

do okresného kola ŠALIANSKY MAŤKO 

 

Škola: ____________________________________________________________________________ 

 

 

I.   Kategória (2.-3. ročník ZŠ) 

Meno a priezvisko:     __________________________________________________ 

Názov povesti (presný):     __________________________________________________ 

Autor povesti:      __________________________________________________ 

 

II.   Kategória (4.-5. ročník ZŠ) 

Meno a priezvisko:     __________________________________________________ 

Názov povesti (presný):     __________________________________________________ 

Autor povesti:      __________________________________________________ 

 

III.   Kategória (6.-7. ročník ZŠ a príslušné triedy gymnázií) 

Meno a priezvisko:     __________________________________________________ 

Názov povesti (presný):     __________________________________________________ 

Autor povesti:      __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                     Pečiatka a podpis riaditeľa školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy je potrebné zaslať mailom najneskôr do 10.januára 2020      

na cvcrbkkultura@gmail.com! 

 



 

 

 

V Y H O D N O T E N I E 

školského kola ŠALIANSKY MAŤKO 

 

 

Škola: ____________________________________________________________ 

Dátum konania: ____________________________________________________________ 

Emailová adresa: ____________________________________________________________ 

 

Počet súťažiacich (spolu):   _______________    (z toho)  kategória I.:       __________________ 

      kategória II.:    __________________ 

 kategória III.:    __________________ 

 

   

Počet  členov poroty:    __________________ 

    

                                                                 pedag. dozor /ak nebol v porote/:     __________________ 

   

                                                                                            Spolu účastníkov: __________________ 

 

 

 

Mená víťazov (postupujúcich do OK): I. kategória:     __________________________________ 

  II. kategória:   __________________________________ 

                                                     III. kategória:  __________________________________ 

 

 

 

Predseda poroty ŠK: _________________________________________ 

 

 

 

                     Pečiatka a podpis riaditeľa školy: 

 

 

 

 

Vyhodnotenie potvrdené riaditeľstvom školy je potrebné zaslať mailom najneskôr do 10.januára 2020     

na cvcrbkkultura@gmail.com! 


