
36. ročník Štúrov Zvolen 2023
regionálna postupová súťaž v rétorike 

- propozície - 
Vyhlasovateľ:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizátori:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom  Mikuláši
Centrum voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu v L. Mikuláši  
Spoluorganizátori:
Centrum voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu v L. Mikuláši  

Termín konania: 25. apríla 2023

Miesto konania: Centrum voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu v L. Mikuláši  
8. 30 hod.    - prezentácia súťažiacich a vyplácanie cestovného
9. 15 hod.   - slávnostné otvorenie 
9. 30 hod.   - vlastná súťaž 
13. 30 hod.  - vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže 
14. 00 hod.  - predpokladané ukončenie súťaže

Poslanie:
Súťaž v rétorike, ktorej vrcholnou celoslovenskou súťažou je Štúrov Zvolen vo Zvolene je koncipovaná
pre oblasť rečníckeho prejavu s cieľom rozvíjať schopnosť dorozumievať sa prostredníctvom reči, čiže
rozvíjať  jazykovú  komunikáciu,  jej  kultúrnosť  a kultivovanosť  po  obsahovej  aj  formálnej  stránke.
Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu,  vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých
záujemcov o túto činnosť. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú znalosť a schopnosť ovládať techniku reči.
Súčasťou regionálnej súťaže Štúrov Zvolen je aj  súťaže v rétorike stredoškolskej mládeže, ktorá nesie
názov Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Celoslovenské kolo súťaže sa koná v Bratislave pod záštitou
Spoločnosti  Alexandra  Dubčeka,  ako  aj občianskeho  združenia  Zdravá  spoločnosť,  ktoré  sa  snažia
priblížiť  osobnosť  a  dielo  A.  Dubčeka  mladým  ľuďom  prostredníctvom  tvorivej  aktivity  –  súťaže
v rečníckych prejavoch.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Súťažiaci rečníci začínajú súťaž v základnom, resp. školskom kole. Základné (školské) kolá organizujú
školy  a uskutočnia  ich  do 14.  apríla  2023.  Do regionálneho  kola  súťaže  školy  prihlásia  po  jednom
súťažiacom (spravidla 1. miesto) z každej kategórie. 

Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:
I.   kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií
II.  kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií
III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených  
                       a spojených škôl) a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Priebeh súťaže:
I. kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií/
Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov.
Čas na prípravu: 15 minút
Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu
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II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií/
a/ doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b/ vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia rečníckeho štýlu
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 – 5 minút

 III. kategória: /žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií/
a/ doma pripravená téma – úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma  – slávnostný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 – 5 minút

Odborná hodnotiaca porota:
Odbornú hodnotiacu porotu regionálneho kola súťaže v rétorike menuje na návrh Liptovského kultúrneho
strediska v Liptovskom Mikuláši riaditeľ Centrum voľného času ELÁN v Ružomberku.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky na adresu Liptovského
kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 19. apríla 2023. 

Prílohou propozícií je hlásenie o základom kole súťaže a záväzná prihláška. 
Prihlášku môžete doručiť 
- Osobne alebo na poštovú adresu: Liptovské kultúrne stredisko 

ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
- e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk

Hodnotenie súťaže:
V ústnom prejave sa kladie dôraz na obsah, kompozíciu, vhodnosť a pôsobivosť jazykových prostriedkov,
vrátane  kvality  rečníckeho  prejavu  -  tempo  a sila  hlasu,  pauza,  dôraz,  postoj,  mimika  a gestikulácia.
Rečnícky prejav musí rešpektovať zásady rétoriky. 

Kritériá hodnotenia súťažiacich
I. kategória 

1. Hodnotí sa ústny súvislý jazykový prejav zo stránky obsahu a formy
a/ obsahová správnosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť a pravdivosť
b/ myšlienková nadväznosť
c/ výrazová súvislosť, ucelenosť
d/ gramatická presnosť a správnosť výrazov
e/ výslovnosť, prízvuk, dôraz, intonácia, tempo
f/ celkové vystupovanie /neverbálna komunikácia/.
2. Druh reprodukcie
a/ podrobná: žiak/žiačka reprodukuje vzor, pričom dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu. 
    Ide o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii.
b/ stručná: žiak/žiačka musí odlišovať hlavné od vedľajšieho, zostručňovanie je spojené 
    so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu
c/ voľná: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami, 
    využíva primeranú slovnú a vetnú synonymiu
d/ kombinovaná: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďuje citácie.
3. Dodržanie časového limitu.
4. Spôsob vlastného uvedenia textu.
5. Jednoznačné vypointovanie konca príbehu.
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Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov
II. a III.  kategória 

1. Obsah a kompozícia  
a/ originalita spracovania témy 
b/ dodržanie myšlienkovej línie k pointe (logická nadväznosť textu)
c/ presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov
   (rečnícka  otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia  atď.).
2. Prednes 
a) prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz)
b) spisovná výslovnosť, artikulácia, práca s dychom.
3. Celkový dojem 
a) vzhľad a úprava zovňajšku 
b) postoj, kontakt s publikom 
c) mimika, gestikulácia.

V každej kategórii (I. - III.) postupuje  víťaz (1. miesto) do  celoslovenského kola súťaže 36. Štúrov
Zvolen 2023,  ktoré  sa  uskutoční  v termíne  5.  –  6.  júna  2023  v Dome kultúry  ŽSR  vo
Zvolene. 

Ocenenie:
Organizátori  súťaže  na  návrh  odbornej  poroty  udelia  diplomy  na  prvých  troch  miestach  v každej
kategórii. Súťaži z II. a III. kategórie umiestnení na 2. a 3. miesto sú na návrh odbornej poroty odporúčaní
do celoslovenského kola súťaže Mládež a odkaz A. Dubčeka v Bratislave. 

Výsledky súťaže:
Slávnostné  vyhlásenie  výsledkov  regionálneho  kola  súťaže  sa  uskutoční  po  ukončení  súťažnej  časti
samostatne v jednotlivých kategóriách v priestoroch, kde prebiehala súťaž.

Finančné zabezpečenie:
Na náklady Centra voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu v L. Mikuláši je zabezpečená odborná hodnotiaca
porota.
Na náklady Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši  sú preplatené  cestovné náklady
súťažiacich, pedagogického sprievodu a odbornej poroty na základe platného cestovného lístka.

Účasť  súťažiacich  (1.  miesto)  v jednotlivých  kategóriách  na  celoslovenskom  kole  súťaže  v rétorike
Štúrov Zvolen vo Zvolene je na náklady organizátora celoslovenskej súťaže vo Zvolene.
Organizátor Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene hradí účastníkovi /súťažiaci, pedagogický 
dozor/ ubytovanie a stravu. Cestovné náklady neprepláca. 
Na  základe prihlášky  organizátor zašle víťazom postupového kola a pedagogickému dozoru pozvánku
a organizačné pokyny. 

Účasť súťažiacich (2. a 3. miesto) na celoslovenskom kole súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka
v Bratislave je na náklady organizátora súťaže. Súťaž sa koná spravidla v mesiaci november. Organizátor
súťaže mesiac pred súťažou zasiela okruhy tém, na ktoré si súťažiaci pripraví rečnícky prejav - úvahu,
presviedčanie alebo populárno-náučný prejav, ktorý prezentuje spamäti v trvaní 3 – 5 minút.

Kontakt – bližšie informácie:
PhDr. Eva Štofčíková

odborný metodik Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši 
044/ 55 22 981, 0905 832 950 – služobný mobil

osvetalm@vuczilina.sk
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36. ročník Štúrov Zvolen 2023
regionálna postupová súťaž v rétorike  

- p r i h l á š k a -

z okresu: ...........................................................
(Liptovský Mikuláš a Ružomberok)

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

Základné (školské) kolo sa uskutočnilo dňa: ....................................... 2023

Počet súťažiacich: .........................................

VÍŤAZI POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

I. kategória:

meno a priezvisko: ..................................................................................................................................

bydlisko: ..................................................................................................................................................

II. kategória:

meno a priezvisko: ..................................................................................................................................

bydlisko: ..................................................................................................................................................

III. kategória:

meno a priezvisko: ..................................................................................................................................

bydlisko: ....................................................................................................................................................

Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov na účely 
všetkých kôl súťaže Štúrov Zvolen v tomto školskom roku podľa Zákona 122/2013 Zz 
o ochrane osobných údajov.

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

      pečiatka školy a podpis

Žiadame zaslať na adresu LKS do 19.4. 2023. Ďakujeme. Prihlášku môžete doručiť osobne alebo
na poštovú adresu: Liptovské kultúrne stredisko ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš 
e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk
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