
 

 
         V jame 3, 917 01 TRNAVA 

033/3236695  - riaditeľ 

033/3236699  - fax 

033/3236696  - zástupkyňa riaditeľa 

033/3236697  - pedagogické oddelenie 

033/3236-694, 700  - ekonomické 

 oddelenie 

e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com 

web: http://cvc.trnava..sk  

 

 

STRAŠIDELNÝ PRÍBEH  
školský rok 2020/2021 

Literárna súťaž o napínavých a strašidelných príbehoch,  
ktoré ste zažili alebo chceli zažiť a možno chceli byť aj ich súčasťou... 

 

Téma:  VÍLY, ŠKRIATKOVIA A INÉ LESNÉ BYTOSTI 
Na svete máme aj iných obyvateľov, než len ľudí.  Aj les, lúka je plná života a nielen toho zvieracieho. Je to ríša so 

svojou vlastnou hierarchiou, poriadkom a dianím. Žijú tu víly rôznych druhov, rusalky, škriatkovia, trpaslíci, bludičky, 

elfovia , druidi,  stromovci- tváre stromov, svetlonosi, dryády – najzákernejšie lesné bytosti, trolovia- najnebezpečnejšie 

bytosti.  Duchovia miest opradených legendami s tajomnou atmosférou, či duše prastarých stromov. 

Ponorte sa do tohto záhadného  sveta a vyrozprávajte  svoje tajomné príbehy.  

  

 
VYHLASOVATEĽ A USPORIADATEĽ:  Centrum voľného času, V jame 3, Trnava, Mesto Trnava       

PODMIENKY SÚŤAŽE:  
. Súťaže sa môže zúčastniť každý s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku.  
. súťažiaci posiela iba jednu prácu v rozsahu max 4 strany (30 riadkov po 60 znakov) 
. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom. Práce prijaté do súťaže 

autorom nevraciame. 
. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť v prípade potreby pravidlá súťaže. 
 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE : I. kategória - žiaci 3. – 4. ročníkov ZŠ 
 II. kategória  - žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií 
 III. kategória  - žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií 
 
POROTA A HODNOTENIE:   
Porota menovaná organizátorom súťaže bude hodnotiť originalitu, vystihnutie témy s využitím fikcie,   
prípadne zaujímavého spracovania reálneho zážitku, zaujatie dejom, navodenie a udržanie napätia 
do konca príbehu. 
Zo súťaže automaticky vyradíme práce s drastickým, morbídnym a vulgárnym obsahom. 
 
TERMÍNY:  

.    Práce s vyplnenou prihláškou zaslať alebo osobne doručiť  na adresu usporiadateľa do 26. 2.2021. 

.    Výsledky súťaže budú zverejnené v mesiaci apríl 2021 na web stránke CVČ: http://cvc.trnava.sk 

. Slávnostné vyhodnotenie všetkých literárnych súťaží spojené s odovzdávaním cien a diplomov sa 
uskutoční   v mesiaci  jún 2021. O presnom termíne budeme informovať na webovej stránke CVČ. 

  

 Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697 
Mgr. Andrej HAVLÍK 
      riaditeľ  CVČ 

mailto:cvc.kalokagatia@gmail.com
http://cvc.trnava..sk/


 

PRIHLÁŠKA  
 

 do literárnej súťaže  STRAŠIDELNÝ PRÍBEH 
šk.rok 2020/2021 

 
   

 
Meno a priezvisko súťažiaceho  :  ............................................................................................................................................. 

Škola:     ...................................................................................................................................................................................................  

Adresa školy:  ........................................................................................................................................................................................ 

Tel. číslo:        .......................................................................       E – mail:   ...................................................................................... 

Kategória: ...............................................................................      Trieda:  ........................................................................................... 

Názov súťažného príspevku :  ...................................................................................................................................................... 

Autor diela :  .......................................................................................................................................................................................... 

Pedagóg : ..................................................................................    Kontakt: ........................................................................................ 

 
 

Dátum:..................................................... Podpis vysielajúcej organizácie:.................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


