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V školskom roku 2020/2021 sa súťaž Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd pre žiakov
základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským organizovala v súlade
so smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach a organizačným poriadkom a obsahovou
náplňou súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd zaregistrovaným MŠVVaŠ SR pod
číslom 2017-12659/39357:2-I0IO s účinnosťou od 1. 1. 2018.
Súťaž Pekná maďarská reč je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov a na
efektívne zvládnutie práce s rôznymi textami čo umožňuje žiakom rozvíjať komunikačnú
kompetenciu a čitateľskú gramotnosť. Jej poslaním je rozvíjať tvorivé odborno-teoretické
vedomosti a schopnosti žiakov a zároveň docieliť, aby žiaci vybudovali kladný vzťah
k materinskému jazyku.
Súťaž je celoštátneho charakteru pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a svojím
obsahovým zameraním nadväzuje na obsah vyučovacieho predmetu maďarský jazyk
a literatúra v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle
Štátneho vzdelávacieho programu.
Súťaž zároveň vytvára pre žiakov, pedagogických zamestnancov a pre jednotlivé školy
konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí
a kvality edukačného procesu.
Súťaž má postupový charakter a je určená žiakom škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
resp. tried s vyučovacím jazykom maďarským v Slovenskej republike (základné, stredné:
gymnáziá, stredné odborné školy).
Člení sa na kategórie (I., II., III. a IV.) a kolá (triedne, školské, okresné, krajské a celoštátne
kolo). Účasť v súťaži je dobrovoľná a individuálna.
Gesciou celoslovenskej súťaže bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky listom č. 2010-15172/34458:1-915 zo dňa 18. 10. 2010 poverený Štátny pedagogický
ústav v Bratislave.
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Súťaž sa člení na štyri kategórie:
a) I. kategória: žiaci 4. a 5. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
b) II. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a
1. – 4. ročníka osemročného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským,
c) III. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka štvorročného gymnázia s vyučovacím jazykom
maďarským a strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským, žiaci 5. – 8.
ročníka osemročného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským,
d) IV. kategória: žiaci 1. – 3. ročníka strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom
maďarským s trojročným vzdelávacím programom (bez maturity).
Štátny pedagogický ústav eviduje dáta o zapojenosti žiakov v jednotlivých súťažných
kategóriách na základe zaslaných hodnotiacich správ a výsledkových listín z krajských kôl
a z celoštátneho kola súťaže.
Členovia Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč, ktorí boli vymenovaní na
päťročné funkčné obdobie:
Predseda: PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8,
830 00 Bratislava 3
1. PaedDr. Lívia Tímárová, Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava,
2. Mgr. Monika Matus ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci – Szenczi Molnár
Albert Alapiskola, Námestie A. Molnára 2, 903 01 Senec,
3. PhDr. Ildikó Tóthová, Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin
Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, 929 36 Dunajská Streda,
4. Mgr. Adriana Spátay, Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Selye János Gimnázium,
Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno,
5. Mgr. Alžbeta Labodová, Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2,
986 15 Fiľakovo,
6. Mgr. Anikó Ádám, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM – Márai
Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6,
040 01 Košice.
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Priebeh súťaže v jednotlivých postupových kolách a kategóriách v školskom roku
2020/2021
Súťaž Pekná maďarská reč vyhlásilo MŠVVaŠ SR listom č. 2020/18856:3-C1620 zo dňa 13.
11. 2020.
Štátny pedagogický ústav, gestor súťaže Poznaj slovenskú reč, vydal dňa 17. 12. 2020
usmernenie k organizácii dištančnej formy školského kola súťaže v školskom roku 2020/2021
v zmysle platných protipandemických opatrení a v zmysle platného Organizačného poriadku
súťaže č. 2017-12659/39357:2-10IO s účinnosťou od 1. 1. 2018. Usmernenie sa týkalo všetkých
súťažných kategórií súťaže.
V školskom roku 2020/2021 sa postupové kolá súťaže uskutočnili podľa OP súťaže Čl. 7,
bod 1. V sídle kraja sa mali realizovať školské kolá do 20. januára 2021 a okresné kolá do
15. februára 2021. Niektoré základné školy zrealizovali školské kolá dištančnou formou.
Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu a na základe podnetov od
organizátorov nižších postupových kôl súťaží, resp. od pedagogických zamestnancov
pripravujúcich žiakov na súťaže, sa dňa 10. 2. 2021 obrátila predsedníčka Celoštátnej odbornej
komisie na členov Celoštátnej odbornej komisie, aby prostredníctvom rozhodovacieho konania
per rollam vyjadrili stanovisko k návrhu o zrušení realizácie všetkých postupových kôl súťaže
Pekná maďarská reč v školskom roku 2020/2021. O rozhodovacom konaní per rollam bola
vypracovaná zápisnica, ku ktorej sú priložené vyjadrenia členov Celoštátnej odbornej komisie
súťaže Pekná maďarská reč. Návrh o zrušení súťaže Pekná maďarská reč na školský rok
2020/2021 (list č. ŠPÚ-410-475-798/2021 zo dňa 16. 2. 2021) spolu so zápisnicou
a s informáciou o stanovisku celoštátnej odbornej komisie bol poslaný MŠVVaŠ SR, ktoré
rozhodlo o zrušení súťaže listom č. 2021/11399:2-C1630 zo dňa 5. 3. 2021. O rozhodnutí
MŠVVaŠ SR boli informovaní aj okresné úrady v sídle krajov, ktoré sú organizátori
postupových kôl a celoštátneho kola súťaže (mail zo dňa 10. 3. 2021).
Dokumenty súťaže Pekná maďarská reč a formuláre k správe a vyhodnoteniu jednotlivých
postupových kôl sa nachádzajú na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu
(http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/).
Záverečná správa súťaže Pekná maďarská reč bude zverejnená na webovom sídle Štátneho
pedagogického ústavu Pekná maďarská reč - ŠPÚ (statpedu.sk).
Súťaž Pekná maďarská reč vyhlásená na šk. rok 2020/2021 sa nebude realizovať v neskoršom
období kalendárneho roka 2021. V školskom roku 2021/2022 sa začne pripravovať vyhlásenie
nového ročníka súťaže.
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ODPORÚČANIA
1. Na ďalšom zasadnutí celoštátnej odbornej komisie prerokovať pripomienky pedagógov
k obsahovej náplni jednotlivých kategórií, pripraviť návrh realizácie súťaže prezenčnou,
dištančnou aj kombinovanou formou.
2. Organizovať odborné semináre pre pripravujúcich pedagógov a pre členov odborných
komisií a odborných porôt.
3. Venovať väčšiu pozornosť výberu povinného aj vlastného textu vo všetkých
kategóriách na všetkých úrovniach súťaže.
4. Vo väčšej miere zohľadniť primeranosť veku a adekvátnosť textu z hľadiska osobnosti
súťažiaceho vo všetkých kategóriách na všetkých úrovniach súťaže.
5. Venovať väčšiu pozornosť zostaveniu súťažných úloh pre tretiu súťažnú disciplínu
založenú na tvorbu súvislého ústneho prejavu z hľadiska veku primeranosti súťažiacich
vo všetkých kategóriách na všetkých úrovniach súťaže.

Bratislava 28. júna 2021
PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.
Predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie
súťaže Pekná maďarská reč
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
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