Hviezdoslavova mašľa
Pozývame vás na 2. ročník recitačnej súťaže pre deti Slovákov žijúcich v nemecky
hovoriacich krajinách. Súťaž organizuje Slovenská škola pri SNKK v Mníchove.
A prečo Hviezdoslavova mašľa? Nuž, mašľa tohto významného predstaviteľa
slovenskej literatúry sprevádzala po celý život.
Súťaž je určená deťom Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa majú chuť naučiť
recitovať text v slovenskom jazyku. Slovenská výslovnosť či prízvuk, nie sú
hodnotiacim kritériom ako v podobných súťažiach organizovaných na Slovensku.
Naším cieľom je deti motivovať k záujmu o (nielen slovenskú) literatúru, prácu s
textom a hlasom a posilniť ich sebadôveru pri vystupovaní pred publikom.

Súťaž prebehne v dvoch kolách. Prvé sa uskutoční u vás doma alebo v škole. Naučíte
sa naspamäť kúsok textu, nahráte váš prednes a videonahrávku nám pošlete. V
závislosti od pandemickej situácie v novembri 2022 prebehne 2. kolo online alebo sa
bude konať v prezenčnej podobe v Mníchove. O detailoch 2. kola budeme záujemcov
včas informovať.

Harmonogram
1. 6. - 31. 7. 2022

Prihlasovanie do súťaže a zasielanie súťažných podkladov

do 30. 9. 2022

Zasielanie súťažných videí a ukončenie 1. kola
Do súťaže prijmeme všetky videonahrávky, ktoré splnia požadované kritériá
a dorazia k nám najneskôr 30. 9. 2022.

do 30. 10. 2022

Vyhodnotenie 1. kola
Videonahrávky posúdi nezávislá porota a prostredníctvom SNKK Vás bude
informovať o výsledku 1. kola súťaže.

12. 11. 2022

2. kolo súťaže
V závislosti od aktuálnej pandemickej situácie bude 2. kolo súťaže prebiehať
prostrednícvom online-prenosu alebo prezenčne. Predpokladaný termín
prezenčnej recitačnej súťaže je 12. 11. 2022. O prípadných zmenách termínov
Vás budeme s predstihom informovať.

Podmienky súťaže
1.

Súťaž vyhlasuje Slovenská škola pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube e. V. v Mníchove, adresa:
Veronika Ferian ek, Slowakisch-deutscher Kulturklub e.V., Casinostraße 15, 85540 Haar, Deutschland.
Súťaž organizujeme s nančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817
80 Bratislava 15.

2. Do súťaže sa môžu zapojiť deti Slovákov žijúcich v nemecky hovoriacich krajinách vo veku od 3 do 16
rokov, a to nahrávkou prednesu b snickej a prozaickej literat ry v slovenskom jazyku.
3. Recit torky a recitátori vystupujú samostatne. Súťaž Hviezdoslavova mašľa má dve kolá. Do 2. kola
postupujú účastníci vybraní nezávislou porotou. Postupujúci do 2. kola súťažia v oboch kolách súťaže s
tým istým súťažným textom.
4. Recit torky a recitátori sa môžu do súťaže zapojiť pri splnení nasledujúcich podmienok:
• Súťažiaci zašlú prihlášku a súťažný videozáznam. K prihláške pripojte kópiu s a ného textu s
nasledujúcimi údajmi: meno autora/ky a n zov textu, pr padne aj zdroj, meno upravovate a/ky textu a
meno/ tých, s ktor mi recit tor/ka pri príprave recitácie pracovali. Každé dieťa môže do súťaže zaslať 1
súvislý neupravovaný videozáznam (teda nie kompiláciu niekoľkých videí), ktorý obsahuje 1 súťažnú
ukážku.
Ako nahrať čo najlepší záznam? Pozrite si video Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/
ako-na-recitacne-video-pre-hviezdoslavov-kubin/
• Recit torky a recitátori ovládajú prednášanú poéziu alebo prózu naspamäť.
• 1. kolo súťaže prebehne v domácom/školskom prostredí. Prednes nahrá na videozáznam rodič/
vyučujúci/zákonný zástupca dieťaťa.
5.

Prihlášky zasielajte na emailovú adresu: hviezdoslavova-masla@snkk-mnichov.eu
O spôsobe zasielania a manipulácie so súťažnými videozáznamami vás budeme informovať po obdržaní
záväznej prihlášky.

6. Odmeny/vyhlásenie výsledkov:
Porota Vás najneskôr 30. 10. 2022 bude informovať o výsledkoch 1. kola súťaže. V prípade priaznivých
pandemických podmienok prebehne 2. kolo v prezenčnej forme v Mníchove. Ak by pandemická situácia
priaznivá nebola, prebehne aj 2. kolo súťaže online. Každé dieťa, ktoré sa zapojí do 1. kola recitačnej
súťaže Hviezdoslavova mašľa, získa symbolickú odmenu. Výhercovia 2. kola budú odmenení aj vecnými
darmi.
7. Výber súťažných textov:
Výber textov pre jednotlivé kategórie súvisí s ich predpokladanou dĺžkou. Každý si môže vybrať súťažný
text samostatne, ale musí to byť buď ukážka pôvodného slovenského diela alebo diela vydaného v
slovenskom preklade. Pretože chápeme, že žijete dlhodobo mimo územia SR a nemusíte mať prístup ku
kvalitným textom, na požiadanie Vám poskytneme aj príklady vhodných ukážok viacerých textov,
prípadne odkazy na iné vhodné zdroje pre jednotlivé vekové kategórie. Ak potrebujete pomoc s výberom
vhodného textu, radi Vám pomôžeme.
8. Súťažné kategórie:

ľ
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Kategória A - predškoláci
Do tejto kategórie patria deti, ktoré v čase konania 1. kola súťaže ešte nenastúpili do základnej školy.
• prednes po zie/prózy max. 2 min ty

Kategória B - mladší žiaci 1
Do tejto kategórie patria deti, ktoré v čase konania 1. kola súťaže navštevujú 1. alebo 2. ročník základnej
školy.
• prednes po zie/prózy max. 3 min ty
Kategória C - mladší žiaci 2
Do tejto kategórie patria deti, ktoré v čase konania 1. kola súťaže navštevujú 3. alebo 4. ročník
základnej školy
• prednes po zie/prózy max. 4 min ty
Kategória D - starší žiaci
Do tejto kategórie patria deti, ktoré v čase konania 1. kola súťaže navštevujú 5. až 9. ročník,
akéhokoľvek typu školy
• prednes po zie/prózy max. 5-9 min t
9. Porota
Porota je zložená z nezávislých hotnotiteľov a má nepárny počet členov. Členmi poroty nie sú osoby,
ktoré súťažiacich pripravovali alebo sú s nimi v bl zkom pr buzenskom vz ahu.
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10. Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov (§§ 34 BDSG, §§ 35 BDSG a The General Data Protection
Regulation (EU) 2016/679) dáva prihlasovateľ vyplnením a zaslaním prihlášky súhlas so spracovaním
osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže organizátorovi na účely súťaže. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže.
Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata
prípadného nároku na výhru v súťaži.

