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Vec
Vyhlásenie súťaže – Mladý Slovák
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje IV. ročník súťaže „Mladý
Slovák“, ktorá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru
a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo
a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom
kraji.
Súťaž je realizovaná v dvoch postupových kolách – školské kolá a krajské kolo. Súťažné
otázky školského kola budú elektronicky odoslané do škôl najmenej tri dni pred súťažou. Písomný
test školského kola bude obsahovať 30 otázok. Každá otázka má 4 možnosti odpovede, z ktorých
jedna je správna. Čas na vypracovanie otázok je 30 minút. Školské kolá sa uskutočnia na všetkých
stredných školách dňa 19. apríla 2011 (utorok) o 10.00 hodine a dvaja najlepší žiaci postupujú do
krajského kola.
Krajské kolo súťaže sa uskutoční dňa 15. júna 2011 (streda) v Úrade Žilinského samosprávneho
kraja. Písomný vedomostný test obsahuje 45 otázok. Čas vypracovania úloh je 45 minút. Za každú
správnu odpoveď získa súťažiaci 1 bod. Víťazom krajského kola sa stáva súťažiaci, ktorého súčet
bodov z písomného testu je najvyšší. Pri rovnosti bodov sa postupuje rovnako ako v školskom
kole. Traja najlepší žiaci budú odmenení hodnotnými vecnými cenami.
Návratku o záujme usporiadať školské kolo súťaže zašlite najneskôr do 28. 02. 2011
(pondelok) na e-mailovú adresu stanislav.talapka@zask.sk.
S pozdravom

Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.
riaditeľka odboru
Prílohy: Návratka – prihláška školy do súťaže.
Propozície k súťaži.

