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školský rok 2022/2023 

Literárna súťaž o napínavých a strašidelných príbehoch,  
 ktoré ste zažili alebo chceli by ste zažiť...  

 

 TÉMA:  OPUSTENÁ VLAKOVÁ STANICA... 

  Vlakom každý z nás cestoval aspoň raz v živote. Jednu zastávku, viac zastávok do  

 vzdialenejšieho miesta, alebo aj celú noc či celý deň do inej krajiny... Kým vlaky jazdia, na stanici je 

 ruch, živo, veselo... ale keď nastane nočný čas, na stanici sa pohybuje iba zopár tichých postáv,  

 alebo je chladne prázdna. Len z ampliónu občas zaznie hlásenie, ktoré sa desivo rozlieha  

 v okolitom tichu... A naša fantázia začne pracovať na plné obrátky, v koľajisku vidí divné postavy,  

 na schodoch pohybujúce sa tiene, na chodbách blikajú podivné svetlá, temné vlaky prehrmia okolo  

 desivou rýchlosťou... Vlaková stanica je plná zvláštnych príbehov, osudov, zážitkov a ľudí... 

 

 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 15.3.2023. 
- 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  
                               školský rok 2022/2023 
 

 

             TÉMA: Opustená vlaková stanica 
   

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

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

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

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

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

 

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

 

 Zodpovedný pedagóg : 

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

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

 

 

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