
28. ročník   Š A L I A N S K Y    M A Ť K O 2022/2023
okresného kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 

- propozície -

Vyhlasovateľ:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 
z poverenia Žilinského samosprávneho kraja

Organizátori:
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Termín konania: 7. december 2022  
Miesto konania:
Centrum voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 
v Liptovskom Mikuláši

Priebeh
8. 00 - prezentácia všetkých recitátorov a členov odbornej poroty 
8. 30 - slávnostné otvorenie obvodového kola súťaže 27. 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  v  Šali, ktoré  sa  uskutoční  v  mesiaci  apríl  –  máj  2023. Poznámka:
Vzhľadom k danej situácii pandémie - šetrenie elektrinou a plynom, presný dátum celonárodného kola
bude víťazom krajského kola oznámený dodatočne. Hlavným organizátorom celoslovenskej súťaže je MO
MS Šaľa a  redakcia  časopisu Slniečko v spolupráci  s  Maticou slovenskou v Martine a  v Bratislave,
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, mesto Šaľa – MÚ a v
spolupráci s Krajskými školskými úradmi a MO MS na Slovensku.  

Podmienky obvodového 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  Liptovský  Mikuláš.  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 do 30. novembra 2022. 

Zo školského kola súťaže navrhuje škola jedného recitátora  /spravidla l.  miesto/,  v prípadne
dobrého výkonu navrhuje recitátora aj z 2. miesta,  z každej kategórie  (I. - III.)  do okresného
kola súťaže v     L. Mikuláši  .



Víťazi okresného kola súťaže v jednotlivých kategóriách (I. - III.) sa zúčastnia vyššieho krajského kola
súťaže v Žiline, ktoré sa uskutoční v mesiaci február 2023. Pozvánku do krajského kola súťaže zasiela
organizátor podujatia Dom MS v Žiline. Organizátorom krajského kola súťaže je  Krajský školský úrad v
Žiline. Miestom krajského kola súťaže je Dom Matice slovenskej v Žiline.

Súťažné kategórie: 
I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ 
II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ 
III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

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 okresného kola v L. Mikuláši
Podmienkou  účasti  v okresnom  kole  súťaže  je  doručenie  záväznej  prihlášky  na  adresu  Liptovského
kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši do 2. decembra 2022     
Prihlášku môžete doručiť :
-    osobne
- na poštovú adresu:

Liptovské kultúrne stredisko 
ul. 1. mája 28/196 
031 01 Liptovský Mikuláš, 

-    e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk

Hodnotenie
Súťažné vystúpenia v každej kategórii bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ 
Centra voľného času v L. Mikuláši.
Ocenenie
Organizátori súťaže na návrh odbornej poroty udelia diplomy a knižné vecné ceny na prvých miestach
v každej kategórii (I. - III).  

Výsledky súťaže
Vyhlásenie výsledkov bude verejné a uskutoční sa na záver súťaže. Výsledky a fotografie zo súťaže budú
zverejnené na webovej a FB stránke LKS.

Finančné zabezpečenie:
Centrum voľného času Nábrežie Dr. A. Stodolu v L. Mikuláši organizačne zabezpečuje okresnú
súťaž  vo  vlastných  priestoroch,  hradí  finančné  náklady  spojené  s  činnosťou  odbornej  poroty  a
občerstvením pre účastníkov súťaže.
Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši zabezpečuje propagáciu súťaže, úhradu cestovných nákladov
súťažiacim, pedagogickému sprievodu a odbornej porote a knižné vecné ceny pre ocenených. 

Kontakt – bližšie informácie:
PhDr. Eva Štofčíková

odborný metodik Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši 
044/ 55 22 98, 0905 832 950 – služobný mobil

osvetalm@vuczilina.sk

mailto:osvetalm@vuczilina.sk


28. ročník   Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  2022/2023
okresného kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 

- záväzná prihláška pre recitátora –

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

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

Dátum narodenia: ...................................................... Rodné číslo:. .....................................................

Číslo OP: ................................................................... Číslo telef.: .......................................................

Názov školy:....................................................................................................................................................

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

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

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

Autor povesti: .................................................................................................................................................

Názov textu:.....................................................................................................................................................

Minutáž: ....................................

Z knihy ............................................................................................................................................................

Spolupráca s lektorom (pedagógom) ..............................................................................................................

Dole podpísaný/a záväzne sa týmto prihlasujem do okresného kola súťaže ŠALIANSKY MAŤKO.  

V .................................................... dňa .........................2022

Žiadame  zaslať  na  adresu  LKS  do  2.  decembra  2022,  odporúčame  zasielať  e-mailom:
osvetalm@vuczilina.sk, uľahčíte nám spracovanie údajov.  Ďakujeme.

ŽIADAME priniesť kópiu textu so sebou na súťaž. 
Víťaz  okresného kola  –  1.  miesto  v  kategórii  je  povinný  odovzdať  po súťaži  text,  ktorý  požaduje
organizátor krajskej súťaže KŠÚ v Žiline.
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