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Školský rok 2022/2023 

 
Literárna súťaž v sci-fi a fantasy poviedke.  Popusti uzdu vlastnej fantázie a predstav svoje vízie   
         budúcnosti na Zemi, vo vesmíre, vo vzťahoch, v budúcnosti ľudstva, v našej mysli... 

 
                                         TÉMA: BOD ZLOMU 
Všetko má svoj začiatok a koniec. Svet, život, myšlienka.... v priestore medzi začiatkom a koncom  

prichádzajú aj zmeny, niekedy nepodstatné, niekedy prelomové. V hmotnom i nehmotnom svete... kde a čo  
je však ten BOD ZLOMU, v ktorom sa menia dejiny, svet, myslenie??????? 

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

     PODMIENKY SÚŤAŽE :  

 Súťaže sa môže zúčastniť autor (žiak, študent) s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Poviedka 
nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná.  

 Účastník môže poslať do súťaže iba jednu prácu v rozsahu max. 4 strany (30 riadkov po 60 znakov). 

 Práce prijaté do súťaže autorom nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore 
s autorským zákonom 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť v prípade potreby pravidlá súťaže. 
 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :     I.a  kategória  - žiaci 3. – 5. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií 
    I.b  kategória  - žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií 
    II.   kategória  - študenti SŠ a SOŠ 
 

POROTA A HODNOTENIE :  
Porota menovaná organizátorom 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 zasielajte na adresu usporiadateľa do 28. februára 2023 

 Výsledky súťaže budú zverejnené v mesiaci máj 2023 na webovej stránke CVČ: http://cvc.trnava.sk  

 Slávnostné vyhodnotenie všetkých literárnych súťaží spojené s odovzdávaním cien a diplomov sa 

uskutoční v mesiaci jún 2023.  

 O presnom termíne budeme informovať prostredníctvom webovej stránky CVČ. 

                      Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697, email: trnava.cvc@gmail.com 
 

Súťaž KEĎ SI VYMÝŠĽAM a jej celoslovenské kolo organizovalo Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom do šk. 
roku 2017/2018, kedy bol vydaný posledný 18. zborník prác nadšencov literatúry základných a stredných 
škôl. Od roku 2018 pokračuje CVČ, V jame 3,  Trnava v organizovaní LEN okresných kôl. 
 
 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
      riaditeľ CVČ 
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               PRIHLÁŠKA 
 

do literárnej súťaže   

šk. rok 2022/2023 
 

Téma: BOD ZLOMU 
  

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

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

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

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

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

 

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

 

 Zodpovedný pedagóg: 

               Meno: ......................................................  Kontakt:    Tel:   .................................................. 

                     Mail: ................................................. 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní 
osobných údajov (meno, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských 
športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe (viď „politika informovanosti dotknutej 
osoby“). 
Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III., resp. Zákone, 
druhá hlava  (viď „Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk 
 

Na školských športových súťažiach sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový 
záznam. Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia tomuto oznamu rozumieť a berú  na 
vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej asociácie športu na školách (viď 
www.sass.sk/Politika informovanosti dotknutej osoby). 
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