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Vážení priatelia, redakčné rady, 

 

 

   dovoľte mi v úvode zaželať Vám z úprimného srdca v roku 2022 veľa zdravia, vnútornej 

rovnováhy, neopakovateľných okamihov. Nech každý deň v roku 2022 je krajším ako ten 

predchádzajúci, nech Vás všetkých stretávajú len pekné a šťastné zážitky a samozrejme veľa 

lásky, úcty a tolerancie.     

 

Rok 2020 a 2021 bol pre celú našu krajinu, pre všetkých nás veľmi ťažký, čo sa odzrkadlilo 

vo všetkých oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Epidemická situácia sa odrazila aj 

v organizovaní súťaží, kultúrnych podujatí a samozrejme situácia neobišla aj organizáciu 

a realizáciu celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PROSLAVIS. 

Aj keď bola súťaž v roku 2020 vyhlásená, neočakávané opatrenia a vyhlásenie núdzového 

stavu v našej krajine zamedzilo súťaž zrealizovať a zaslané časopisy v roku 2020 po 

rozhodnutí členov hodnotiacej komisie boli archivované a zaradené do súťaže v roku 2021. 

    Bohužiaľ aj v roku 2021, aj napriek vyhláseniu súťaže, opäť situáciu komplikovala 

epidémia a vyhlásenie obmedzujúcich opatrení, ktoré znemožnili slávnostné vyhodnotenie 

a ocenenie víťazov súťaže, ktoré sa každoročne konalo na radnici mesta Žilina. Okrem 

spomínaných opatrení, ktoré skomplikovali logistiku celej súťaže, sme sa nakoniec rozhodli, 

súťaž dotiahnuť do zdarného konca, aj keď v úspornom režime, pretože ochorenie COVID 

a karantény členov komisií a organizátorov zasiahli priebeh celého vyhodnotenia.  

 

Z tohto dôvodu sa Vám ako kolektív Domu Matice slovenskej v Žiline ospravedlňujeme za 

oneskorené zaslanie výsledkov súťaže PROSLAVIS 2022. 

 

Do súťaže sa zapojilo 190 školských a triednych časopisov, čo nás prekvapujúco potešilo 

a úroveň všetkých zúčastnených bola naozaj veľmi vysoká a profesionálna. Z takého 

množstva časopisov bolo ťažké vybrať tie najlepšie a verte, keby finančné možnosti 

a podmienky súťaže dovoľovali vyhodnotiť väčšie množstvo zúčastnených časopisov, bola by 

som prvá, ktorá by tieto ocenenia s láskou a radosťou odovzdala viacerým, nielen udelila tri 

popredné miesta.  

Verím však, že duch a kreativita súťaže bude naďalej u všetkých, ktorí časopisy tvoríte 

pretrvávať a súťaže sa zúčastníte aj v tomto roku a ja odhodlane verím, že sa stretneme 



v tomto roku v zmysle štandardných podmienok a osobne Vám budeme môcť poďakovať za 

vašu duchaplnú prácu pri úžasných a podnetných časopisoch.  

 

Touto cestou Vám chcem oznámiť, že odborná komisia udelila v súťaži PROSLAVIS 2021  

                                                       časopisu MOKY 3 

           1. MIESTO 
    

 

Stručný komentár porotcov k vyhodnoteniu časopisu :        

 

Časopisy boli hodnotené  podľa nasledovných kritérií: 

a) názov časopisu, 

b) obsah a zameranie časopisu, 

c) štruktúra časopisu, 

d) štylizácia textov a pravopis článkov, 

e) vizuálna stránka a grafické spracovanie. 

 

+ 

Časopisy sú z hľadiska spracovania na  veľmi dobrej až vysokej úrovni bez závažnejších 

pravopisných chýb.  Texty sú na vysokej úrovni, sú dobre zrozumiteľné a ľahko 

zapamätateľné. Reflektujú nielen na školské aktivity, ale aj na zaujímavé témy rezonujúce 

v spoločnosti, ako napr. životné prostredie, aktuálna situácia, sloboda, financie... . 

 

Všetky zúčastnené časopisy hodnotíme veľmi pozitívne. Deti pod vedením obetavých 

pedagógov venovali svoj čas a rozvíjali svoje nadanie pri tvorbe pozoruhodných diel. 

Výsledok literárneho či výtvarného snaženia je obdivuhodný obzvlášť v tejto nesmierne 

náročnej dobe pre celú spoločnosť.  

Je vidieť z roka na rok kvalitatívny posun, rozširovanie zručností, objavovanie nových 

nápadov. Jednotlivé časopisy sú vzácne svojou rozmanitosťou, odlišnosťou v prístupe tvorby. 

Každý titul „ dýchal „ životom triedy – školy, z ktorej pochádzal.  

Pevne veríme, že všetky časopisy našli vďačných čitateľov a ich autori budú naďalej 

pokračovať v tejto veľmi vzácnej, tvorivej a radostnej práci. 

   

 

 

 

    S úctou  

 

 

 

 

Ing. Katarína Kalanková v. r.  

riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline 

 

 

Zároveň Vás poprosím o láskavosť. Aby ste sa so mnou skontaktovali na telefónnom 

čísle 0911/910 426 alebo emailom : dms.zilina@matica.sk. Dohodli by sme sa na prevzatí 

ceny. Ďakujem.     
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