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Propozície: Krajské kolo  súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko       
                 J.C. Hronského  2016 

            
  
 
Vážená pani riaditeľka, 
 vážený pán riaditeľ, 
  
 

na základe  poverenia KŠÚ v Bratislave o organizačnom zabezpečení krajského kola 
súťaže , ktoré bolo adresované  riaditeľstvu ZŠ  Tbiliská 4 v Bratislave  sa obraciame  na Vás 
s informáciami o pripravovanom krajskom kole tradičnej súťaže v umeleckom prednese 
povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2016 . 
    
Do krajského kola postupujú víťazi obvodných (okresných) kôl, teda za obvod (okres) 
maximálne 3 recitátori na základe záväznej prihlášky. 
 
Tejto súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2.-7. ročníka ZŠ v troch kategóriách :  

 
I. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka 
II. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka 
III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka 

 
Každý recitátor súťaží s jednou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. Pri výbere povesti je 
vhodné rešpektovať vek recitátora, jeho naturel ako aj príslušný región Slovenska. 

 



Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2016 
 sa uskutoční 

dňa 18. februára 2016 
na ZŠ Tbiliská 4 v Bratislave  

 
Spoje MHD: električky č. 3 a 5 smer Rača 

                                                                      autobus č. 59 ( do 8,00 hod.) 
 

   MAPA 
Program:   
 
 8,00 h  –  8,30 h    – prezentácia účastníkov 
 8,30 h  –  9,00 h    – slávnostné otvorenie súťaže 
 9,00 h  – 11,30 h   – prezentácia účastníkov všetkých kategórii  
11,30 h – 12,00 h   – vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 
 
 
Prihlášky treba zaslať najneskôr do 10. februára  2016  na adresu: 
                  Základná škola 
                  Tbiliská 4                                                                                                           
                 831 06  Bratislava 

mailom: vorosova.alzbet@gmail.com 

 
 

Cestovné hradí vysielajúca organizácia. 

 
 
Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v spolupráci 
s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva 
SR, Národné osvetové centrum, Mesto Šaľa – MsÚ Šaľa a ObÚ Šaľa v spolupráci s obvodnými 
úradmi, MO MS na Slovensku. 
 
Veríme, že sa aj v tomto školskom roku  stretneme na menovanej súťaži s výbornými 
recitátormi z  Vašej školy. Tešíme sa na spoluprácu   a ďakujeme za sprostredkovanie 
informácie pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. 
 

 
S  pozdravom 

 
 
 
 
                                                                                                               Mgr. Eva Šišková , v. r. 
                                                                                                                                      riaditeľka                               

                                                                                                           ZŠ Tbiliská 4 Bratislava 
            Príloha: prihláška 
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