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PRVÝ ROČNÍK SÚŤAŽE “RACCONTARE IN ITALIANO” 

Pri príležitosti “XXI. Týždňa talianskeho jazyka vo svete” Talianske Veľvyslanectvo v Bratislave s 
potešením oznamuje vyhlásenie prvého ročníka súťaže “Raccontare in Italiano”, určenej 
študentom stredných škôl na Slovensku študujúcim taliansky jazyk. 

Týždeň talianskeho jazyka vo svete je podujatie, ktoré sa koná vždy tretí októbrový týždeň. 
Propaguje ho sieť diplomatických a kultúrnych inštitúcií po celom svete a už od jej prvého ročníka, 
v roku 2001, sa každoročne uskutočňuje pod Patronátom Prezidenta republiky.  

Každý rok má Týždeň talianskeho jazyka inú tému, okolo ktorej sa krúti bohatý kultúrny program 
a propagácia talianskeho jazyka. Na Slovensku ho organizačne zabezpečuje Talianske 
veľvyslanectvo a Taliansky kultúrny inštitút. 

Iniciatívu priniesli v roku 2001 spoločne Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej 
spolupráce a Accademia della Crusca, vedúca inštitúcia zaoberajúca sa výskumom talianskeho 
jazyka. Neskôr sa k ním pridala Švajčiarská konfederácia, kde je taliančina jedným z troch 
oficiálnych jazykov.  

Tohtoročná téma je: “Dante a taliančina”. 

V roku 2021 Taliansko tiež spolupredsedá konferencii COP26 (United Nations Climate Change 
Conference), ktorá sa bude konať v Glasgowe (Veľká Británia) v čase od 31. októbra do 12. 
novembra 2021. 

Pre zabezpečenie čo najširšej účasti, stredoškolskí študenti taliančiny si budú môcť vybrať z 
nasledujúcich dvoch tém: 

• Danteho cesta v Božskej komédii 

• Mladí a životné prostredie 

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, musia zaslať písomnú prácu – esej v rozsahu max. 300 
slov alebo video v dĺžke max. 3 minúty v talianskom jazyku - na jednu z dvoch vyššie uvedených 
tém. 

Práce je potrebné zaslať do 11. októbra 2021 na emailovú adresu: amb.bratislava@esteri.it s 
uvedením nasledovných údajov: meno autora, dátum narodenia, formulár s poskytnutím súhlasu 
(v prípade neplnoletých študentov je však potrebné, aby formulár o povolení vyplnil a podpísal 
rodič), škola a trieda, ktorú študent navštevuje, meno učiteľa taliančiny, a názov vybranej témy 
(téma č. 1 alebo téma č. 2); príslušné formuláre sú súčasťou týchto podkladov. 

Súťažné práce bude vyhodnocovať komisia v nasledovnom zložení: 

- Dr. Elisa Polsinelli, zástupkyňa vedúcej misie, Talianske veľvyslanectvo v Bratislave 

- Dr. Alessandra Sanniti, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu, 

- Dr. Barbara Branická, oddelenie pre vzdelávanie, Talianske Veľvyslanectvo v Bratislave 

Komisia vyberie v každej kategórii aspoň jedného víťaza; výber je vecou slobodného uváženia 
jednotlivých členov výberovej komisie; zasadnutia výberovej komisie sú neverejné. Komisia si 
vyhradzuje právo udeliť ďalšie ocenenia. Proti rozhodnutiu Komisie sa nemožno odvolať.   



Súťaž je organizovaná v spolupráci s asociáciou Eduitalia (www.eduitalia.org), ktorá poskytla pre 
víťazov prvého ročníka štyri štipendiá určené na študijné pobyty v Taliansku, ktoré umožnia 
víťazom súťaže prehĺbiť si znalosti taliančiny a lepšie spoznať krajinu a jej kultúru. Eduitalia je 
asociácia združujúca 114 škôl/akadémií/univerzít, ponúkajúcich kurzy aj pre zahraničných 
študentov. 

Štipendiá – určené na 2- alebo 3-týždňové jazykové kurzy (podľa podmienok stanovených 
príslušnou vzdelávacou inštitúciou) - poskytujú nasledovné školy taliančiny: 

• A Door to Italy so sídlom v Janove (www.adoortoitaly.com) 

• Accademia Italiana di Salerno (www.accademia-italiana.it) 

• Scuola Leonardo da Vinci (www.scuolaleonardo.com) s pobočkami vo Florencii, Miláne, 
Ríme a Turíne. 

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste venovali pozornosť nasledovným podmienkam využitia 
štipendií. Štipendium kryje výlučne účastnícky poplatok za kurz a náklady na ubytovanie 
študentov-výhercov. Štipendiá môžu byť čerpané v ľubovoľnom termíne, v rámci nižšie 
uvedených období: 

- 2 štipendiá pre akademický rok, ktoré možno využiť do konca októbra 2022 pre plnoletých 
študentov (v čase využitia štipendia) alebo neplnoletých študentov (ktorí dovŕšili 16 rokov v čase 
využitia štipendia); uvedení neplnoletí  študenti musia byť sprevádzaní jedným z rodičov; 

- 1 štipendium určené aj neplnoletým študentom, ktorí nie sú sprevádzaní jedným z rodičov. 
Štipendium možno využiť do konca roka 2022; 

- 1 štipendium určené plnoletým študentom (ktorí sú plnoletí v čase využitia štipendia) alebo 
neplnoletým študentom, sprevádzaným jedným z rodičov. Štipendium možno využiť do konca 
roka 2022; 

So špecifickými podmienkami každého štipendia budú študenti-výhercovia oboznámení priamo 
príslušnými vzdelávacími inštitúciami. Študenti, ktorí budú čerpať štipendium, budú v právnom 
vzťahu výlučne s hosťujúcimi vzdelávacími inštitúciami. Talianske veľvyslanectvo nenesie žiadnu 
zodpovednosť vyplývajúcu z účasti na súťaži alebo z čerpania štipendií. 

Mená víťazov budú vyhlásené do 22. októbra 2021. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 
v zmiešanej forme (online a prezenčne v Bratislave) alebo virtuálne dňa 26. októbra 2021. 

Víťazné práce s menami autorov budú publikované na webových stránkach a sociálnych sieťach 
Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave a Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Zaslaním 
práce do súťaže účastník zároveň poskytuje súhlas Talianskemu veľvyslanectvu v Bratislave a 
Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave so zverejnením práce a osobných údajov autora 
(meno, priezvisko, vek, navštevovaná škola) vyššie uvedeným spôsobom a s jeho/jej prezentáciou 
svojej práce a osobných údajov autora (meno, priezvisko, vek, navštevovaná škola) a tiež s online 
formou konania slávnostného odovzdávania cien. 

Pre bližšie informácie sa môžete obrátiť na Oddelenie pre vzdelávanie Talianskeho veľvyslanectva 
na adrese: barbara.branicka@esteri.it  
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FORMULÁR o poskytnutí súhlasu (plnoletí účastníci) 

Dolupodpísaný/á …………………………………………………………………………………………………………………………  

týmto potvrdzujem a vyhlasujem, že som sa oboznámil/oboznámila s podmienkami účasti na 
prvom ročníku súťaže “Raccontare in Italiano”, ktorú vyhlásilo Talianske veľvyslanectvo v 
Bratislave dňa 20.09.2021 a aktualizovalo dňa 28.09.2021, a ktorej účelom je pridelenie a 
čerpanie štipendií poskytnutých do súťaže. Zároveň poskytujem môj súhlas Talianskemu 
veľvyslanectvu v Bratislave a Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave so zverejnením 
mojich osobných údajov (meno, priezvisko, vek, navštevovaná škola) a mojej súťažnej práce na 
webových stránkach a sociálnych sieťach Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave a Talianskeho 
kultúrneho inštitútu v Bratislave, ako aj s online formou konania slávnostného odovzdávania cien. 

 

Miesto……………… dátum………………                                 Podpis            ………………………… 

 

FORMULÁR o povolení pre neplnoletých 

Dolupodpísaný/á ………………………………………………………………………………………………………………… 
týmto povoľujem neplnoletému/neplnoletej……………………………………………………………………………… 

účasť na prvom ročníku súťaže “Raccontare in Italiano”, ktorú vyhlásilo Talianske veľvyslanectvo 
v Bratislave dňa 20.09.2021 a aktualizovalo dňa 28.09.2021. 

Potvrdzujem a vyhlasujem, že som sa oboznámil/oboznámila s podmienkami účasti na súťaži a 
pridelenia a čerpania štipendií poskytnutých do súťaže. Zároveň poskytujem môj súhlas 
Talianskemu veľvyslanectvu v Bratislave a Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave so 
zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, vek, navštevovaná škola) neplnoletého 
výhercu/výherkyne a jeho/jej súťažnej práce na webových stránkach a sociálnych sieťach 
Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave a Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, ako aj s 
online formou konania slávnostného odovzdávania cien. 

 

Miesto……………… dátum………………                                 Podpis            ………………………… 


