
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

25. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského  
 

Čadca (29. január 2018) – Celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí už celé 

štvrťstoročie odhaľuje deťom krásu ľudovej slovesnosti a rozvíja ich recitačný talent. Dňa 24. 

januára 2018 sa v Kysuckej knižnici v Čadci stretlo vyše 60 žiakov a pedagógov základných 

škôl okresu Čadca. V okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 

Jozefa Cígera Hronského súťažili žiaci v troch vekových kategóriách. Súťaž každoročne 

organizuje Centrum voľného času v spolupráci s  Kysuckou knižnicou v Čadci a do 25. 

ročníka sa zapojil dosiaľ najväčší počet žiakov.  

Všetkých súťažiacich i pedagógov srdečne privítala riaditeľka knižnice pani Janka Bírová, ocenila 

aktívnu účasť žiakov a učiteľov v súťaži, ale aj dlhoročnú úspešnú spoluprácu Centra voľného času 

s Kysuckou knižnicou v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja. V priestoroch knižnice počas celého dopoludnia zaznievali a ožívali príbehy 

vyňaté z bohatej truhlice klenotov nášho kultúrneho dedičstva. 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 kategórií. Všetci súťažiaci však získali i drobné vecné ceny 

za svoju  odvahu vystúpiť pred porotou a obecenstvom. Víťazi jednotlivých vekových kategórií 

preukážu svoje interpretačné schopnosti v krajskom kole súťaže v Žiline. Prajeme im veľa úspechov 

a veríme, že v postupovej súťaži budú úspešne reprezentovať svoju školu, naše mesto a región  

Kysuce. 

Výsledky okresného kola súťaže:  

I. kategória 

1. Gabriela Sofia Holeščáková: ZŠ Čadca- Podzávoz 

2. Tamara Maslíková: ZŠ Staškov 

3. Sofia Fiedor: ZŠ Svrčinovec 

II. kategória 

1. Sofia Koperová:  ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec  

2. Lucia Haladejová: ZŠ Čierne Ústredie 

3. Róbert Strýček: ZŠ Svrčinovec 

III. kategória 

1. Ľudmila Kvašňovská: ZŠ Staškov 

2. Sára Ozaňáková: ZŠ Oščadnica Ústredie 

3. Ema Lukašíková: ZŠ Čadca Rázusova 

Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica v Čadci 
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