
 

 

 

22. Týždeň talianskeho jazyka vo svete – Súťaž pre školy  

“Raccontare in Italiano” 

 

Pri príležitosti 22. Týždňa talianskeho jazyka vo svete Talianske veľvyslanectvo v Bratislave s 

potešením oznamuje vyhlásenie druhého ročníka súťaže “Raccontare in Italiano” určenej študentom 

stredných a vysokých škôl (bakalársky stupeň) na Slovensku, ktorí študujú taliansky jazyk. 

Týždeň talianskeho jazyka vo svete sa koná pod záštitou prezidenta Talianskej republiky a je 

podujatím zameraným na podporu talianskeho jazyka, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo 

zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky v spolupráci s akadémiou 

Accademia della Crusca. 

Každý rok má Týždeň talianskeho jazyka vo svete inú tému, okolo ktorej sa točí bohatý kultúrny 

program a propagácia talianskeho jazyka. Na Slovensku ho organizačne zabezpečuje Talianske 

veľvyslanectvo a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. 

Témou 22. ročníka je: “Taliančina a mládež. Come scusa? Non ti followo”. 

Študenti musia zaslať písomnú prácu – esej (v rozsahu max. 300 slov), video (v dĺžke max. 3 minúty) 

alebo rozhovor v talianskom jazyku, ktoré musia obsahovať vetu: “Scusa, non ti followo”.  

Písomné práce/videá/rozhovory je potrebné zaslať do 18. novembra 2022 na emailovú adresu 

bratislava.bandi@esteri.it s uvedením nasledovných údajov: meno autora, dátum narodenia 

(neplnoletí študenti musia priložiť vyplnený formulár súhlasu podpísaný aspoň jedným z rodičov), 

stredná alebo vysoká škola, ročník, ktorý študent navštevuje a meno učiteľa taliančiny.  

Súťažné práce bude vyhodnocovať komisia v nasledovnom zložení: 

- Dr. Elisa Polsinelli, prvá tajomníčka, Talianske veľvyslanectvo v Bratislave 

- Dr. Alessandra Sanniti, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, 

- Dr. Mirco Sambrotta, vedecký pracovník Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, 

- Dr. Matteo Pascucci, vedecký pracovník Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. 

Komisia vyberie v každej z nasledovných kategórii aspoň jedného víťaza: 

- začiatočníci (prvé dva ročníky gymnázií) 

- pokročilí (druhé dva ročníky štvorročných gymnázií, posledné tri ročníky päťročných 

gymnázií) 
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- vysoké školy (bakalársky stupeň) 

Komisia si vyhradzuje právo udeliť ďalšie ocenenia za vybrané písomné práce alebo videá. Proti 

rozhodnutiu komisie sa nemožno odvolať.   

Súťaž je organizovaná v spolupráci s asociáciou Eduitalia (www.eduitalia.org), ktorá ponúkla štyri 

štipendiá na študijné pobyty v Taliansku, ktoré umožnia prehĺbiť znalosti taliančiny a lepšie spoznať 

krajinu a jej kultúru. Eduitalia je asociácia združujúca 113 škôl/akadémií/univerzít ponúkajúcich 

kurzy aj pre zahraničných študentov. 

Štipendiá ponúkajú nasledovné školy talianskeho jazyka: 

 A Door to Italy (www.adoortoitaly.com) 

 ELLCI Milano https://www.ellci.it/  

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

Ríme a Turíne 

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

 

Účastníkov súťaže žiadame, aby venovali zvýšenú pozornosť nasledovným podmienkam čerpania 

štipendií: 

 štipendium školy A Door to Italy di Genova (v dĺžke 2 týždene a platné na rok 2023, s 

možnosťou absolvovania kurzu talianskeho jazyka počas 12 mesiacov od jeho udelenia) je 

určené pre plnoletých študentov alebo študentov, ktorí dovŕšili aspoň 16 rokov (v takom 

prípade musia byť povinne v sprievode jedného z rodičov). 

 štipendium školy ELLCI Milano (v dĺžke dva týždene) je určené pre plnoletých študentov. 

 štipendium školy Scuola Leonardo da Vinci (s možnosťou výberu florentskej, milánskej, 

rímskej alebo turínskej pobočky, v dĺžka tri týždne a s možnosťou využitia štipendia do 

decembra 2023) je určené plnoletým alebo neplnoletým študentom, sprevádzaným jedným z 

rodičov. 

 Štipendium školy Accademia Italiana di Salerno (v dĺžke dva týždne a s možnosťou využitia 

počas celého roka 2023) je určené aj neplnoletým študentom bez sprievodu rodičov. 

 

Mená víťazov budú vyhlásené do 25. novembra 2022. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 

kombinovanou formou (on-line a prezenčne, v Bratislave) dňa 6. decembra 2022. 

Víťazné písomné práce/videá/rozhovory s menami autorov budú zverejnené na webových stránkach 

a sociálnych sieťach Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave a Talianskeho kultúrneho inštitútu v 

Bratislave. Zaslanie písomnej práce/videa/rozhovoru do súťaže predstavuje zároveň aj súhlas 

účastníkov s ich zverejnením uvedeným spôsobom, ako aj ich prezentáciu online formou počas 

slávnostného odovzdávania cien. 

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Talianske veľvyslanectvo na adrese 

bratislava.bandi@esteri.it . 
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FORMULÁR súhlasu pre neplnoletých účastníkov 

 

Dolupodpísaný/á……………………………………………………………….…………….. súhlasím, aby sa 

neplnoletý/á ……………………………………………………………………………….. 

zúčastnil/a na druhom ročníku súťaže “Raccontare in Italiano”, ktorú 

vyhlásilo Talianske veľvyslanectvo v Bratislave dňa 18.10.2022. 

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s podmienkami účasti na súťaži, 

udelením a využitím štipendií ako výhier a dávam súhlas Talianskemu 

veľvyslanectvu v Bratislave a Talianskemu kultúrnemu inštitútu v 

Bratislave so zverejnením osobných údajov neplnoletého 

výhercu/neplnoletej výherkyne a jeho/jej písomnej 

práce/videa/rozhovoru počas slávnostného vyhlasovania výsledkov, 

vrátane online formy. 

Miesto a dátum 

 

Podpis      ………………………..…………… 

 

 


