
 

Okresný úrad Trenčín odbor školstva 

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou 

Obec Uhrovec 

v spolupráci s 

Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 

Spoločným školským úradom v Bánovciach nad Bebravou 

Spoločnosťou Alexandra Dubčeka 

a Mestským kultúrnym strediskom s. r. o v Bánovciach nad Bebravou 

usporiadajú 

 

22. ročník krajskej súťaže v rétorike 
 

 Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec 
 

 Propozície súťaže 
 

          

Termín a miesto konania: 

 

21. apríl 2017,  DOM KULTÚRY Uhrovec 
 

Odvoz účastníkov súťaže z Bánoviec nad Bebravou do Uhrovca  (o 7.45 h z autobusovej 

stanice) a späť (po skončení a vyhodnotení súťaže) bude zabezpečený spoločným autobusom. 

   

Uzávierka prihlášok: 

10. apríl 2017              Prihlášky posielajte:  

-  na e-mailovú adresu:  rudka.novotna@gmail.com 

- alebo na adresu: PhDr. Rudolfa Novotná  

                             Radlinského 665/2 

                             957 01 Bánovce nad Bebravou 

 a na obálku uveďte heslo „Rétorika“ 

Žiadame dôsledne vyplniť všetky požadované údaje! 
  

 Podmienky súťaže 

 Súťaží sa v troch kategóriách: 

 

I. kategória: žiaci 4. –  6. roč. ZŠ alebo žiaci prvej triedy osemroč. gymnázia  (príma)      

-reprodukcia 

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

slov bez ukončenia.  

Úloha: rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu. 

Čas na prípravu:  15  minút                                                                                                                                      

Čas na prednes: 3 minúty 

 

 

II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ alebo žiaci druhej, tretej a štvrtej triedy osemroč. 

gymnázia (sekunda, tercia, kvarta a kvinta) 

- žánre :  a/úvaha,   b/ žáner podľa vlastného výberu 

a/ súťažiaci prednesie doma pripravenú voľnú tému – vyjadrenie vlastného názoru – 

úvahu. 

Čas na prednes: 3 – 5 minút 



b/ súťažiaci prednesie vyžrebovanú (nezverejnenú) tému  - vyjadrenie vlastného názoru 

bez obmedzenia žánru. 

Čas na prípravu: l5 minút 

Čas na prednes: 3 – 5 minút 

      

 

III. kategória: žiaci gymnázií (1. - 4. roč. štorročného a 6. – 8. roč. osemročného 

gymnázia /sexta – oktávy/ ),  SOŠ, (združených, spojených  škôl) 

- žánre :  a/úvaha alebo výklad,   b/agitačný prejav, slávnostná reč, kultúrno-

spoločenský prejav 

a/ súťažiaci prednesie doma pripravenú tému – úvahu alebo výklad. 

Čas na prednes: 3 – 5 minút 

b/ súťažiaci prednesie vyžrebovanú (nezverejnenú) tému – agitačný prejav, slávnostnú 

reč, kultúrno-spoločenský prejav. 

Čas na prípravu: l5 minút  

Čas na prednes: 3 – 5 minút 

 

  

 Podmienky účasti  

Do súťaže môže každý okres v I. a II. kategórii prihlásiť 1 víťaza  (vrátane osemročného 

gymnázia).  Do III. kategórie  môže stredná škola prihlásiť jedného žiaka. (Organizátor 

súťaže prihlasuje do každej kategórie 1 žiaka.) 

Cestovné do Bánoviec nad Bebravou hradí účastníkom súťaže vysielajúca organizácia. 

Súťažiaci a pedagogický dozor majú zabezpečený obed v Uhrovci. 

Pozvánka a organizačné pokyny budú zverejnené na stránke OÚ TN – odbor školstva . 

 

 

 

Bližšie informácie: PhDr. PaedDr. Novotná Rudolfa 

                               Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou 

                               Tel. 038/7602852 

                               Mobil: 0905 149 992 

                               E-mail:  rudka.novotna@gmail.com    

     

         

 

 

     

RNDr. Elena Kacvinská 

                                                                                                     riaditeľka školy 

 

 

Bánovce nad Bebravou  7. 3. 2017       

  

  

  

  

 Príloha: 

 Prihláška 
 



  

  

 P R I H L Á Š K A 
 

 

 

 

 

Záväzne sa prihlasujem do súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, ktorá sa 

uskutoční dňa  21. apríla  2017  v Uhrovci.  

 

 

 

Priezvisko, meno:  .................................................................................................................... 

 

Kategória:....................................................      Trieda:............................................................ 

 

Dátum narodenia: ................................................ 

 

Trvalé bydlisko:......................................................................................................................... 

 

Adresa školy a PSČ:................................................................................................................... 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko doprevádzajúcej osoby: 

 

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

 

Tel. kontakty (škola, mobil):....................................................................................... 

 

E-mail. adresa........................................................................................................ 

           

 

  

 Pečiatka a podpis riaditeľa 


