
 

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

EP Popradská 86, 040 11 Košice 

 

POZVÁNKA 
 

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 Vás pozýva na 28. ročník súťaže v prednese 

slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského 

 

 

Okresné kolo pre žiakov škôl okresov Košice I a Košice IV  

sa uskutoční dňa 27. 01. 2023 (v piatok) 

od 08.30 hod. v priestoroch EP  Popradská 86  
(registrácia súťažiacich 07.45 – 08.20 hod.).  

 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci, víťazi školských kôl,   2. – 7. ročníka ZŠ,  

žiaci osemročných gymnázií (tried príma, sekunda)  v troch  kategóriách: 

 

1. kategória:  žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ; 

2. kategória:  žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ ; 

3. kategória:  žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ a príslušných tried osemročných gymnázií. 

 

Každý súťažiaci si pripraví prednes slovenskej povesti ľubovoľného autora v rozsahu 

maximálne 6 minút.  

 

Základné – školské kolá odporúčame uskutočniť do 23. 12. 2022. 

Krajské kolo sa uskutočnia  do 28. 02. 2023. 

Celonárodné kolo sa uskutoční v mesiaci apríl – máj 2023 

 
Prihlášky do súťaže je potrebné doručiť do 16. 01. 2023 

poštou alebo osobne na adresu:  

Centrum voľného času, EP Popradská 86, 040 11 Košice. 

Oskenované môžete zasielať mailom  na adresu – cvc@cvckosice.sk. 

 
UPOZORNENIE: po uvedenom termíne sa prihlášky neprijímajú! 
 

Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci  

s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci  

s Regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kraja a MO MS na Slovensku. 

 

Podrobnejšie informácie k súťaži nájdete na www.salianskymatko.sk 

 

Košice 02. 12. 2022                                                                             

_________________________________________ 
Vybavuje Mgr. Lucia Lyková – koordinátorka okresných kôl      

0918 320 631, 055/6411 416 

lykova@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk                                                                               Mgr. Denisa Drimáková 
                                                                                     riaditeľka CVČ 
 
Dôležité upozornenie: ďalšiu pozvánku už pred konaním súťaže zasielať nebudeme, tú zasielame naraz spolu 

s prihláškou. Prihlásení žiaci sú pozvaní automaticky na základe záväznej prihlášky. 

http://www.salianskymatko.sk/
mailto:lykova@cvckosice.sk

