
Centrum voľného času, P.O.Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš 

Matica Slovenská vo Veľkom Krtíši 
 
 

V Y H L A S U J Ú 
 

24. ročník okresného kola 
 

súťaže v prednese slovenskej povesti žiakov 2. – 7. ročníkov základných 

škôl, ako aj žiakov reálnych gymnázií ( tried prima, sekunda ) 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 
 

     Cieľom súťaže je vytvoriť priestor na rozvoj tvorivých schopností detí a 

pomáhať im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. 
 

Organizácia súťaže: školské kolo sa uskutoční do 16.12.2016, okresné dňa 

19.1.2017, 

krajské a celonárodné na základe výsledkov obvodných a krajských kôl 
 

Propozície súťaže : súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného 

autora sa môžu zúčastniť žiaci 2.-7. ročníka ZŠ, žiaci reálnych gymnázií ( tried 

prima, sekunda ) v troch kategóriách: 
 

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

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

III. kategória - žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ, žiaci  príslušných tried reálnych 

gymnázií 
 

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút, 

ktorú odovzdá pred súťažou porote. Do obvodného kola postupujú len víťazi 

každej kategórie školského kola. 
 

Okresné kolo 

sa uskutoční dňa 19.1.2017 o 8:30 hod. 

v Centre voľného času , P.O.Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš 

Prihlášky do obvodného kola zasielajte na adresu CVČ, P.O.Hviezdoslava 51, 

99001 Veľký Krtíš, najneskôr do 10.1.2017 

 
 
 
 
 

                                                                              Mgr. Monika Mazúchová 
                                                                                        riaditeľka CVČ 
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