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Diecézna recitačná súťaž 2020/2021 

PIRÁTI KRÁSY 
 

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy“ 
 

 

Propozície súťaže  
 

Organizátor: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves.  

 

Cieľ súťaže  

Cieľom súťaţe je pomôcť ţiakom spoznávať nielen vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby, ale 

tieţ hĺbku Boţieho slova, ktoré bolo inšpiráciou pre mnohých slovenských autorov. Usilujeme sa 

vytvárať priestor a moţnosti pre rozvoj komunikačných, osobnostných a existenciálnych kompetencií, 

prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k hovorenému slovu ako kultúrnej, náboţenskej 

a umeleckej hodnote. 

 

Téma  

Zdrojom súťaţných textov je Biblia ako prameň poznania a objavovania Boha a Boţieho pôsobenia 

v dejinách ľudstva. Rôzne literárne formy sv. Písma ponúkajú moţnosť vybrať si, premeditovať 

a umeleckým spôsobom ohlásiť to, čo je oslovujúce a čo ponúka človeku cestu nádeje a správneho 

smerovania ţivota. 

Výber témy je inšpirovaný Rokom Boţieho slova, ktorý sa nedávno skončil.  

  

Základné podmienky 

Prednes biblického textu historických, múdroslovných, prorockých kníh Starého zákona a kníh 

Nového zákona (evanjeliá, skutky, listy). Pouţiť výlučne vydania Spolku sv. Vojtecha, počnúc rokom  

1995 a neskôr.  
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Štruktúra súťaže  

I. kategória– umelecký prednes žiakov (poézia max. 2 ţiaci, próza max. 2 ţiaci v rámci školy) 

Ţiaci 6. – 9. ročníka ZŠ; ţiaci prímy aţ kvarty osemročných gymnázií   

II. kategória–umelecký prednes mládeže (poézia max. 2 ţiaci, próza max. 2 ţiaci v rámci školy) 

Ţiaci gymnázií a SOŠ; ţiaci kvinty aţ oktávy osemročných gymnázií    

 

Zmena vzhľadom na aktuálnu situáciu!!!  

V tomto roku sú zrušené regionálne kolá.  

Súťaž sa uskutoční formou videonahrávky prednášaného textu súťažiacim. 

Všetky zaslané prednesy budú zaradené do diecézneho kola.  

Videonahrávky zasielajte do 9. novembra 2020 vrátane. 

 

Kategorizácia účastníkov 

Súťaţe sa môţe zúčastniť kaţdý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes. 

 

Podmienky účasti v súťaži  

1. Podmienkou účasti je zaslanie vyplnenej prihlášky spolu so súťažným textom na emailovú adresu 

sutazdku@dkuspis.sk.  Bez odovzdania súťaţného textu prihláška nebude akceptovaná. 

2. Časový limit:  

a) pre I. kategóriu – poézia min. 2 minúty, max. 4 minút; próza min. 2 minúty, max. 5 

minút, 

b) pre II. kategóriu – poézia min. 3 minúty, max. 5 minút; próza min. 4 minúty, max. 7 

minút, 

c) Recitátor je povinný prednášať text naspamäť. Výpadky textu pri prednese zohľadní porota 

pri hodnotení.  

 

Zaslanie videonahrávky recitátora 

1. Technické parametre – formát videonahrávky MP4, WMV, AVI, MOV (natočené na mobil, 

kameru alebo fotoaparát) aspoň v HD kvalite 1280 x 720 px – obraz na šírku. 

2. Dbajte na kvalitu zvuku. 

3. Videonahrávky recitácie posielajte ako súbor na stiahnutie cez úloţiskové portály, napr. 

ulozto.sk, uschovna.sk, uschovna.cz. 

  

Pokyny k výberu biblického textu  

1. Biblický text vyberať vzhľadom na recitačný prejav, ktorý by zodpovedal kritériám hodnotenia. 

2. Vyhnúť sa rodokmeňom a textom s expresívnymi výrazmi.  

3. Text moţno upraviť formou montáţe z viacerých obsahovo súvisiacich textov alebo formou 

skracovania.  

4. Nemožno použiť „prerozprávané“ biblické príbehy a románovo alebo inou literárnou formou 

spracované biblické príbehy.   

5. Niektoré časti prozaických kníh obsahujú texty s viazaným rytmickým systémom (napr. 

Magnifikat, Benediktus...). Tieto je potrebné zaradiť do poézie.  

 

Pri výbere textu vás povzbudzujeme, aby ste upriamili pozornosť i na menej známe texty, ktoré 

nie sú aţ tak napočúvané z liturgie. Tým sa vyhneme duplikovaniu recitácie veľmi známych textov.   

 

Postupový kľúč 
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Za dodrţanie pravidiel pri zaradení recitátorov zodpovedá organizátor.  

 

 

 

Odborná príprava žiakov 

1. Na súťaţ sa recitátori pripravujú samostatne alebo vyuţívajú odborné konzultácie s pedagógmi 

a lektormi. 

2. Odborné konzultácie poskytuje na základe ţiadosti aj Diecézny katechetický úrad Spišskej 

diecézy.  

 

Organizačné zabezpečenie 

1. Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaţe dbá na odbornosť, objektívnosť a korektnosť 

kaţdého člena poroty.  

2. Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty moţnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu 

prácu – zabezpečením textov recitátorov pred začiatkom súťaţe s moţnosťou priameho vypočutia 

všetkých recitátorov. 

3. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedá organizátor a predseda poroty, ktorý spracúva 

a odovzdáva organizátorovi výsledky príslušného kola súťaţe. 

 

Hodnotenie súťaže 

1. Dodrţanie časového limitu a výber diela vzhľadom na vek súťaţiaceho.  

2. Celkový dojem (tempo reči, očný kontakt s publikom, mimika), stotoţnenie sa s dielom autora 

(porozumenie textu).  

3. Odborné poroty sa riadia hodnotiacimi kritériami vyhlasovateľa súťaţe, ktoré sú prílohou tohto 

organizačného poriadku.  

4. Organizátori súťaţe udeľujú spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto na základe návrhu 

odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému stavu celej 

súťaţe. Odborná porota preto môţe niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne, okrem 1. 

miesta, ktoré môţe byť udelené maximálne jedno. 

Pre úspešných účastníkov recitačnej súťaže sú pripravené vecné ceny,  

ktoré budeme zasielať poštou. 
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PRIHLÁŠKA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko súťažiaceho:  

 

 

Ročník a trieda:  

 

Adresa a názov školy:  

 

 

Kategórie súťaže:  

I. kategória:       poézia □          próza □                  

II. kategória:     poézia □           próza □              

 

Názov biblickej knihy, súradnice:  

 

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

Meno a priezvisko zodpovednej osoby (učiteľa/ky; katechétu/ky):  

 

Tel. kontakt a e-mail zodpovednej osoby (učiteľa/ky; katechétu/ky): 

 

Vyplnenú prihlášku pošlite najneskôr do 16. 10. 2020 vrátane  na emailovú adresu: 

sutazdku@dkuspis.sk. 

 

K záväznej prihláške je nutné priložiť 1 kópiu prednášaného textu! 

(bez odovzdania súťaţného textu  prihláška nebude akceptovaná) 

 

 

Čestne prehlasujem, že s uvedeným súťažným textom som sa nezúčastnil žiadnej recitačnej súťaže. Svojím 

podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy - DKÚ, (so sídlom na ul. 

Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves) súhlas so spracovaním a využívaním mojich osobných údajov (meno, 

priezvisko, ročník žiaka, adresa trvalého pobytu) poskytnutých v tejto prihláške po dobu 5 rokov v súlade s 

platnou legislatívou SR najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom spracovania uvedených osobných údajov. 

Zároveň súhlasím s vyhotovením a zverejnením fotografií a videí z podujatia na webových stránkach DKÚ.  

V prípade nesúhlasu oznámim túto skutočnosť zodpovednej osobe za toto podujatie na dkuspis@dkuspis.sk. 

Súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

Miesto a dátum:............................................   ................................................. 

           podpis súťažiaceho 
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