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SKY Tento chlapec' to som ja, Šaliansky Mat'ko,
Mat'ko pľeto' že ma-tak volajú' a šaliansky preto,
že som sa narodil v Sali.

SúťaŽ v prednese slovenskej povesti ĺazvalí podl'a mňa

Šll,ĺĺľsry MAŤKo
J. C. Hronského

A
28. ročník Šalianskeho Maťka sa bude konať v spolupráci s Vami, milí rodičia
a pedagógovia,

a preto sa obraciame na Vás s prosbou' aby ste vyworili deťom priestor na rozvoj

ich worilrých schopností a pomohli im nadväzovať kontakty ab|ízke vďahy s ťvorbou J. C. Hronského. Hlavným
organizátorom súťaže je Mo MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine

a v Bratislave, Ministerstvom kultury SR, Ministersfvom školstva, vedy, uýskumu a športu SR' Národným

osvetoým centrom' mestom Šaľa a v spolupráci s Regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kĺaja a Mo
MS na Slovensku.

PRoPoZÍcIE SUŤAŽE
SúťaŽ sa uskutoční od októbra 2022 aŽ do mája
autora sa môŽu zúčastniť Žíaci2. - 7. ročilka ZŠ,
kategóriách:
I. kategória Žiací2' - 3. ročníka ZS
tI. katógóľia Žíací 4. - 5. ročníka ZŠ
ttt. katógória Žiaci 6. - 7' ľočníka ZŠ

2023. SiťaŽe v prednese slovenskej povesti od l'ubovol'ného

ako aj Žiaci reálnych gymnázíí (tried prima, sekunda) v troch

KaŽdý Žiak suťaŽí sjednou slovenskou povesťou vrozsahu najviac 6 minút, napísanú povesť odovzdá pred

vlastnou súťaŽou porote.

Základné - školské kolá sa uskutočnia ďo 23.12.2022
okresné kolá sa uskutočnia do3l.l.2023
Kĺajské kolá sa uskutočnia do 28.2.2023
Celonárodné kolo sa uskutoční v mesiaci apríl - máj 2023

Vzhl'adom k danej situácii pandémie - šetrenie elektrinou a plynom, presný dátum celonárodného kola bude

v íť azom kľajského kola oboznámený dodatočne.
Yíťazi kaŽdej kategórie v Školských kolách postupujú do okresného ko|a, viťazi okresného kola postupujú do

kľajského kola a víťazi krajského ko\a, zkaždej kategóľie, postupujú do celonárodného kola (zúčastnia sa ho 24

súťaŽiaci, tj. 8víťazov zkaŽdej kategórie.
Škobké, okresné a kľajské kolá organizuji azabezpečujú ZŠ v spolupráci s Mo MS, Domami MS, Centrami

vol'ného času, Spoločnými školskými úradmi a Regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kraja'

Mená víťazov v kaŽdej kategórii v kľajskom kole potvrdí Regionálny úrad školskej správy v sídle kĺaja, alebo

Dom MS, resp. oblastné pracoviská MS s prihláškou do celonárodného kola a zašle na adresu:

MUDr. Svetozáľ Hikkel
Mo MS Šal'a
Muľgašova ul. č. 44
927 01 Sal'a

Bližšieinformácie,prípadneodpovedenaVaše otázkyposkytne MoMSŠal'a, tel. č.O3lfi7l 5449po20.00
hod., mobil 0903 239 919.
Prihlášky do celonárodného kola pĺe víťazov kĺajských kôl budú zaslané na Regionálne úrady školskej správy

v sídle kĺaja, Domy MS resp. oblastné pracoviská MS do 3l.3.2023'
Vzhl'adom k pandemickej situácii veríme, Že súťaŽiaci si budú na tomto ročníku môcť opäť zmerať sily

v prednese slovenských povestí aj napriek spomínaným ťaŽkostiam.
Tešíme sa na stretnutie.


