
 

Základná škola, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce 

 
v y h l a s u j e 

 

4. ročník 

 

Literárno-výtvarnej súťaže 

„Kľúče od zlatého mesta“ 
 

 

pod záštitou Mesta Zlaté Moravce 

 a  primátora mesta PaedDr. Dušana Husára 
 

 

Organizátor : ZŠ, Pribinova 1,  953 01 Zlaté Moravce 

 

Literárna súťaž: 

 

TÉMA:   Moja dedina, moje mestečko 

(Každá práca môže mať svoj vlastný, originálny názov. Podstatou je umelecky vyjadriť, prečo 

sú žiaci hrdí na svoje mestečko, na svoju dedinku.) 

 

PROPOZÍCIE 

Súťaž je určená žiakom základných škôl. 

 

Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je vytvárať možnosti rozvoja literárnej tvorivosti žiakov v podobe básní, 

rozprávok, poviedok, povestí a iných prozaických či dramatických útvarov so zameraním na 

výrazovú bohatosť slovenského jazyka a budovanie kladného vzťahu k rodnému mestu či 

dedine. Súťaž vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, rozvíja talent a napomáha 

získavať nové poznatky v literárnej oblasti. 

 

Súťažné obdobie 



do 18.3.2019 

apríl  2019 

25. 3. 2019 

 

Podmienky súťaže  

 

18.3.2019. Práce zaslané po tomto termíne nebudú 

zaradené do súťaže. Rozhoduje poštová pečiatka na obálke. 

práce + prihláška (priložiť k práci). 

 

Kategórie: 

 

Súťaž má dve zložky: 

 

• literárna tvorba – poézia,           

•  literárna tvorba – próza. 

 

       Každá zložka pozostáva z troch kategórií: 

 

       I. kategória: žiaci 2. – 4.ročníka, 

       II. kategória:  žiaci 5. – 6.ročníka, 

       III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka. 

 

 

 

Povinnosti súťažiacich a usporiadateľov súťaže 

 

        Do súťaže sa môže prihlásiť každý žiak z každého typu a druhu základnej školy zo 

Slovenskej republiky, ktorého súťaž zaujme. Každý súťažiaci sa zaväzuje, že práce, ktoré poslal 

do súťaže, neboli dosiaľ ocenené v žiadnej inej súťaži, ani nie sú skopírované (prevzaté) z iných 

zdrojov.  Súťažiaci  zašle do súťaže    max. 1 básnickú alebo 1 prozaickú prácu , pričom rozsah 

prozaickej práce  bude  max. 8 strán.    

 Prihlášky a práce zasielajte do súťaže v 4 exemplároch v písomnej podobe (písané MS 

Word doc./docx.; Times Roman 12, riadkovanie 1,15) do termínu  18.3.2019! Práce písané 

rukou nebudú akceptované. Autorov ocenených prác vyzveme (telefonicky, prípadne mailom), 

aby svoje práce poslali aj v elektronickej podobe.  

Po uzávierke súťaže bude autorské práce hodnotiť odborná porota. Na slávnostnom 

vyhlásení výsledkov odborná porota odovzdá víťazom diplomy a vecné ceny. Vyhodnotenie 

súťaže bude zverejnené aj na webovej stránke školy (www.pribinka.edupage.org ) 

Zo súťaže bude zhotovený zborník, v ktorom budú uverejnené víťazné práce. 

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

 

Súťažné práce spolu s prihláškou posielajte na adresu: 

 

http://www.pribinka.edupage.org/


Základná škola  

Pribinova 1  

953 01 Zlaté Moravce 

Na obálku napíšte heslo „Kľúče od zlatého mesta“ - literárna časť. 

 

Kontaktné osoby a E-mail (v prípade otázok a nejasností sa s dôverou obráťte ): 

Mgr. Lenka Dibalová, lenka.dibalova@pribinka.sk; 

Mgr. Marianna Hajková,  marianna.hajkova@pribinka.sk. 

Predmet e-mailu: Kľúče od zlatého mesta - LČ 

 

 

Súťaž podporujú: Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu 

 


