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STRAŠIDELNÝ PRÍBEH  
školský rok 2021/2022 

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

 

Téma:  TAJOMNÝ HRAD 
   

Asi  každý z nás raz navštívil starý hrad, zámok, kaštieľ  alebo zrúcaninu. Každý z nich skrýva vo svojich útrobách povesti, 
či tajomné mrazivé príbehy. Prekrásne priestory, ktorých chodby strážia blúdiace záhadné bytosti z dávnych dôb v nás vytvárajú 
tajomný pocit neistoty. Nadprirodzené svetlo, či démonická temnota dotvárajú celkovú atmosféru. Stretli ste sa s takýmto 
tajomnom, alebo ste mali pocit, že sa okolo vás mihlo chladné nekonečno, či chodí  biela pani?  Začuli ste hrozivé škrípanie dverí, 
tiché kroky, tiene prechádzajúce po miestnostiach alebo smutné vzdychy?  

Aj o tomto pocite sú návštevy hradov a zámkov.  Vyrozprávajte  v príbehoch  vaše zážitky, predstavy, stretnutia 
s tajomnom vyvolávajúce mrazenie v chrbte. 

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

PODMIENKY SÚŤAŽE :  

 Súťaže sa môže zúčastniť každý autor 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 28.2.2022. 

 Výsledky súťaže budú zverejnené v mesiaci apríl 2022 na webovej stránke CVČ: http://cvc.trnava.sk 

 Slávnostné vyhodnotenie všetkých literárnych súťaží spojené s odovzdávaním cien a diplomov sa uskutoční v mesiaci 
jún 2022. O presnom termíne budeme informovať  prostredníctvom webovej stránky CVČ. 

 

KONTAKT : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
      riaditeľ  CVČ 
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     PRIHLÁŠKA  

 
do literárnej súťaže  STRAŠIDELNÝ PRÍBEH 
                      školský rok 2021/2022 

   

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

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