
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci  
 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2015 
 

Čadca (29. január 2015) - Dňa 28. januára 2015 sa v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja stretlo vyše 50 žiakov a pedagógov základných škôl 

okresu Čadca. V okresnom kole 22. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti 

„Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“ súťažili žiaci v troch vekových kategóriách. Súťaž 

každoročne organizuje Centrum voľného času a Kysucká knižnica v Čadci. Odborná porota, ktorú 

tvorili pedagógovia z vybraných základných škôl a pracovníčka knižnice, ocenila výber súťažných 

príspevkov, interpretáciu slovenských povestí a záujem žiakov i pedagógov o tento príťažlivý žáner 

ľudovej slovesnosti. Po odznení súťažných príspevkov a rozhodnutí poroty si knižné odmeny 

a diplomy z rúk Radoslava Nekoranca a Heleny Pagáčovej prevzali traja najlepší  v každej vekovej 

kategórii. Všetci súťažiaci si zaslúžia poďakovanie za účasť v súťaži, kde museli preukázať svoje 

interpretačné schopnosti, dobrú pamäť i odvahu vystúpiť pred porotou a obecenstvom. Žiaci, ktorí 

sa umiestnili na prvých miestach v každej vekovej kategórií, postupujú do krajského kola súťaže, 

kde budú reprezentovať náš okres. Prajeme im veľa úspechov a  veríme, že v krajskej súťaži sa im 

bude dobre dariť a prinesú na Kysuce ďalšie víťazné trofeje.  

Výsledky okresného kola súťaže:  

I. kategória: žiaci 2. – 3. ročníkov ZŠ: 

1. Bibiána Pochybová - ZŠ Čadca-Rázusova 

2. Denisa Mlkvíková - ZŠ E.A.Cernana - Vyšný Kelčov 

3. Nikolas Hejčík - ZŠ Staškov 

 

II. kategória: žiaci 4. – 5. ročníkov ZŠ: 

1. Soňa Ryboňová - ZŠ Oščadnica-Ústredie 

2. Petra Kučáková - ZŠ Čadca-Podzávoz 

3. Pavla Smiešková - ZŠ E.A.Cernana - Vysoká nad Kysucou 

 

III.kategória 

1. Aneta Masaryková - ZŠ Zborov nad Bystricou 

2. Natália Zbončáková - ZŠ Staškov 

3. Tamara Murčová - ZŠ Krásno nad Kysucou 
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