
Študentský parlament mesta Senica
Centrum voľného času Senica                              
Rada mládeže Trnavského kraja
vypisujú 2. ročník regionálnej literárnej súťaže pre mládež:

ČO   POTOM ?
TÉMA: Čo potom?, ...KEĎ DOSPEJEM

Život je plný rozhodnutí. Každý deň si kladieme otázky, ktoré nás nútia vybrať si to či ono. Niektoré sú však 
dôležitejšie ako iné. Kam sa vybrať po strednej škole? Čo chcem robiť v dospelosti, o päť, desať rokov ? Kým 
som a kým chcem byť? Práve táto téma vám chce pomôcť zamyslieť sa dopredu. Pouvažovať nad tým, čo je 
pre vás dôležité, čo vás napĺňa, čo vám chýba  a čo by ste chceli zmeniť. Do nášho života prichádzajú mnohé 
neočakávané situácie, okamihy, ktorým sa musíme prispôsobiť. No je dôležité zachovať si svoje hodnoty 
a seba samého. Pozývame  vás, aby ste  nad tým pouvažovali, pozreli sa  do vášho vnútra a  zamysleli sa  
nad otázkou: Čo potom, keď dospejem?
Príklady, námety: moja kariérna budúcnosť; budúcnosť nás ako ľudstva; hodnoty, ktoré si chcem žiť  
a prezentovať v dospelosti a prečo; čo je moja vášeň;... 
(súťaž nadväzuje na 1.ročník Čo potom? - Pandémia a čo bude po nej)

Propozície súťaže:

Žáner: PRÓZA
Vekové kategórie: I. 14 – 16 rokov    II. 17 – 19 rokov
Literárne formy: úvaha, esej, poviedka... (nie je presne určené)

Ostatné podmienky: 
• súťažné práce  v slovenskom jazyku, pôvodné, doposiaľ nepublikované, rozsah max. 5 strán, strany očíslované,  
formát A4, Word, alebo Open Office
• súčasťou každej práce je prihláška do súťaže (na prácu napíš iba vekovú kategóriu!, svoje meno nepíš, súťaž 
je anonymná, porota práce nebude spájať  s menom)
• prácu a prihlášku treba poslať elektronicky na: zsparlamentse@gmail.com         
• UZÁVIERKA súťaže: 30. 4. 2021 !!    
• odoslaním práce súťažiaci udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov, za neplnoletých 
súťažiacich podpisuje súhlas  v prihláške  jeho zákonný zástupca
• práce bude posudzovať  5 členná odborná porota (organizátori, novinár, učiteľ SJL...) 
• vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov je plánované na máj 2021, presný termín a miesto včas oznámime 
súťažiacim a školám mailom a zverejníme na www.cvc-senica.webnode.sk 
• víťazi súťaže v oboch kategóriách získajú finančnú odmenu, ocenení na 2. a 3. miestach získajú vecnú odmenu, 
práce budú publikované v regionálnej tlači, na webe, školských časopisoch...

Partnerom 2. ročníka súťaže je BIBIANA ONDREJKOVÁ, herečka, moderátorka RTVS, spisovateľka, 
redaktorka rádia Regina. Rodáčka zo Senice. Osobnosť.  Okrem vypísaných cien v súťaži tak pribudne 
špeciálna CENA Bibiany Ondrejkovej. Bonusom bude aj jej rozhovor s víťazmi súťaže v rádiu REGINA.

Dana Kopecká, CVČ Senica, koordinátorka Študentského parlamentu mesta Senica, 0907774406 
e-mail: dana.kopecka.cvc@gmail.com alebo zsparlamentse@gmail.com
Dušan Sabo, predseda Rady mládeže Trnavského kraja, 0915520951 e-mail: rmtk.tt@gmail.com

Tešíme sa na vaše myšlienky a nazvyčajné spracovania témy!

Mgr. Silvia Krišáková
riaditeľka CVČ Senica

Adela Sadloňová
predsedníčka Študentského parlamentu mesta Senica

Kontakty:


