
 

 

    
XXXIII. ŠTÚROV ZVOLEN 2019 

 
PROPOZÍCIE  

regionálnej postupovej súťaže ZŠ a SŠ v rétorike 
 
 

 

Hlavný organizátor: Základná škola, Hroncova 23, Košice, 
    Štátna vedecká knižnica v Košiciach,    

MO Matice slovenskej Košice III, 
OO Únie žien Slovenska Košice IV. 

 
Termín konania:  30. apríl 2019 /utorok/ 
 
Miesto konania:  Kultúrno-vzdelávacie centrum  

Štátna vedecká knižnica, Pribinova 1, Košice   
 

Regionálna súťaž v rétorike košických ZŠ a SŠ je koncipovaná pre oblasť 
rečníckeho prejavu. Víťaz v jednotlivých kategóriách postupuje do celoslovenského 
kola. 
 
 Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, 
rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového 
prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie 
konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. 
 

Program: 

08.30 hod. – prezentácia súťažiacich  

09.00 hod. – slávnostné otvorenie  

09.15 hod. – súťaž  

13.00 hod. – vyhlásenie výsledkov súťaže a predpokladané ukončenie podujatia 

 
 Podmienky súťaže (zásady účasti): 

Súťažiaci rečníci začínajú súťaž v základnom, resp. školskom kole.  
Do regionálneho kola súťaže školy prihlásia po jednom súťažiacom (spravidla  
1. miesto) z každej kategórie.  

 

Kategórie: 

I. kategória: žiaci IV. - VI. ročníka ZŠ a príslušné ročníky OG 

II. kategória: žiaci VII. - IX. ročníka ZŠ a príslušné ročníky OG 



 

 

III. kategória: študenti stredných škôl 

 

Priebeh súťaže: 

I. kategória (žiaci IV. – VI. ročníka ZŠ a príslušné ročníky OG)   

Súťažiaci si vyžrebuje text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.) v rozsahu cca 200 
slov. 

Čas na prípravu: 15 minút 

Čas na prednes: 3 minúty, rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením 
konca príbehu. 

 

II. kategória (žiaci VII. – IX. ročníka ZŠ a príslušné ročníky OG)   

a) 1. kolo – doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha 

b) 2. kolo – vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia 
žánru 

Čas na prípravu: 15 minút 

Čas na prednes: 3 – 5 minút 

 

III. kategória (študenti  stredných  škôl) 

a) 1. kolo – doma pripravená téma – úvaha alebo výklad 

b)  2. kolo – vyžrebovaná téma – agitačný 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 riaditeľka 
Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach. 
 
Termín zaslania záväznej prihlášky: 
Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky  
do 25. apríla 2019 (jednou z ponúknutých možností):  

 osobne 

 na poštovú adresu: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice 

 e-mailom: zs@zshronke.edu.sk 

 

mailto:zs@zshronke.edu.sk


 

 

Z každej kategórie (I. - III.) postupuje víťaz (1. miesto) do celoslovenského 
kola súťaže XXXIII. Štúrov Zvolen 2019, ktoré sa uskutoční 4. - 5. júna 2019  
vo Zvolene.   

 
Ocenenie: 

Organizátori súťaže, na návrh odbornej poroty, udelia diplomy a vecné ceny 
súťažiacim, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii.  
  
 

Koordinátor súťaže: 

Mgr. Martin Fazekaš – zástupca riaditeľky školy  

e-mail: zs@zshronke.edu.sk, telefón: 055/633 21 89, 0904 474 728.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Klára DZIAKOVÁ 

 riaditeľka školy 
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