Celoslovenská literárna súťaž
MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA

Vyhlasovateľ súťaže:
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s obcou Uhrovec vyhlasuje celoslovenskú
literárnu súťaž pre žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl
pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka - politika, veľkého demokrata
a Európana.

Zameranie a cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je získať od mladých ľudí stanoviská a pohľady na osobnosť Alexandra
Dubčeka, jeho život a charakteristické črty. Pripomenúť si význam tejto osobnosti moderných
dejín Slovenska, dodnes uznávanej osobnosti na celom svete, priblížiť jeho úsilie
o humanizáciu politiky a spoločenských pomerov. Žiaci a študenti si môžu vybrať ľubovoľný
slohový útvar, vlastný pohľad na osobnosť Alexandra Dubčeka.

Podmienky súťaže:
•

Súťaž je rozdelená do 2 kategórií:
1. kategória - žiaci od 13 – 15 rokov (základné školy a osemročné gymnáziá)
2. kategória študenti stredných a vysokých škôl.

•

Maximálny rozsah prác: 3 strany, formát A4, jednoduché riadkovanie, typ písma
Times New Roman, veľkosť 12.

•

Práce musia prejsť jazykovou korektúrou v rámci školy, ktorú reprezentujú.

•

Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako súťažná práca, ale
osobitne a musia obsahovať:
1. meno a priezvisko súťažiaceho
2. vek a navštevovaný ročník
3. názov a adresu navštevovanej školy
4. telefónne číslo a e-mailovú adresu školy
5. meno učiteľa, telefónne číslo a e-mail.

•

Termín doručenia práce: najneskôr do 30. 6. 2021.

•

Práce je potrebné zaslať poštou v dvoch vyhotoveniach na adresu:
Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, obálku označiť: „MLÁDEŽ A ODKAZ
ALEXANDRA DUBČEKA“ a zároveň e-mailom na adresu: projekty@uhrovec.sk.
Zaslaním práce spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí
so zverejnením svojej práce. Vyhlasovateľ súťaže sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi
bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne
za účelom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú
neúplné, nejednoznačné údaje.
Porota bude zložená z vedeckých pracovníkov, novinárov a pedagógov.
Odborná porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o najlepších
súťažných prácach v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovatelia súťaže udelia víťazom diplomy
a hodnotné vecné ceny. Všetci prihlásení súťažiaci dostanú pozvánku na vzdelávací seminár
pre mládež, v rámci ktorého sa uskutoční aj vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže.
Vzdelávací seminár sa uskutoční v novembri 2021 v Uhrovci, v rodnej obci Alexandra
Dubčeka.
Kontaktná osoba:
Slavka Váňová, projektová manažérka obce Uhrovec
mobil: 0918 678 795
e-mail: projekty@uhrovec.sk

