
SMREKovoSMREKovoSMREKovoSMREKovo • II. ročník 

 
PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKA 

do regionálnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy 
pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka 

 
 
Organizátor:                          TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE 
Spoluorganizátor:                    OBEC MELČICE-LIESKOVÉ 
                                                    ZŠ JÁNA SMREKA S MŠ MELČICE-LIESKOVÉ 
Termín a miesto konania:     13. 12. 2019 • Melčice-Lieskové 
                                                
Poslanie a cieľ súťaže: 
Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu života a diela básnika Jána Smreka, podnietiť ich 
k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na 
popularizáciu jeho tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen 
recitátorov, ale aj záujemcov o literatúru. Sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti 
umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov. 
Toto podujatie je venované významnému básnikovi, redaktorovi, publicistovi, vydavateľovi 
a organizátorovi kultúrneho života Jánovi Smrekovi, rodákovi zo Zemianskeho Lieskového, 
časť Melčice-Lieskové (* 16. 12. 1898 – † 8. 12. 1982). 
 
Zásady súťaže: 
Súťaž je zatiaľ jednostupňová – okresné kolo. Môžu sa jej zúčastniť deti, mládež a dospelí, 
ktorí sa zaujímajú o tvorbu J. Smreka. Súťaž je verejná za účasti publika. 
 
Vekové kategórie: 
  I. kategória: I. – III. ročník základných škôl           časový limit maximálne   4 min. 
 II. kategória:  IV. – VI. ročník základných škôl             časový limit maximálne   4 min. 
III. kategória:  VII. – IX. ročník základných škôl               časový limit maximálne   6 min. 
IV. kategória:  stredné školy                                                časový limit maximálne   7 min. 
 V. kategória:  dospelí                                                           časový limit maximálne   7 min. 
 
•   Recitátor je povinný text prednášať naspamäť. 
•  Stanovený limit je nutné dodržať.  
•  Súťažnú prehliadku hodnotí odborná porota, ktorú menuje riaditeľka Trenčianskeho 

osvetového strediska v Trenčíne. 
 
Priebeh súťaže: 
Školy vyšlú dobre pripravených žiakov do regionálnej súťažnej prehliadky: 
13. 12. 2019 (piatok) • Melčice-Lieskové  
 
Termín zaslania prihlášky spolu so súťažným textom: do 6. 12. 2019 na adresu: 
Trenčianske osvetové stredisko, K  dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
č. t. 032/6555 322, e-mail: viera.slivova@tnos.sk 



 

 
PRIHLÁŠKA 

do  regionálnej súťažnej prehliadky v  prednese poézie a prózy   
pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka 

SMREKovoSMREKovoSMREKovoSMREKovo • II. ročník (zaslať do 6. 12. 2019) 
 
Meno a priezvisko:  ................................................................................................................................. 
 
Adresa, telefón, e-mail: ............................................................................................................................ 
 
Škola, zamestnanie: .................................................................................................................................. 
 
Súťažný text: ............................................................................................................................................. 
 
Kategória: (označiť):              I.                   II.                III.                IV.                 V. 
 
 
                                                                           ............................. 
V                                   dňa                                       podpis recitátora 
 
 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Meno a priezvisko recitátora (alebo jeho zákonného zástupcu, ak má účastník menej ako 18 

rokov):  ............................................................................................................................. 

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedeného 
recitátora v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
prevádzkovateľovi: 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v rozsahu: 

• predloženom v hore uvedenej prihláške na účel: 
- spracúvanie prezenčnej listiny, výsledkovej listiny  pre účely archivácie,  
- zverejnenie obrazových záznamov dotknutej osoby a výsledkových listín na webovej 

stránke prevádzkovateľa www.tnos.sk za účelom prezentácie okresnej súťažnej 
prehliadky SMREKovo – II. ročník 

súhlas poskytujem na obdobie
1
:  

• do splnenia vyššie uvedeného účelu spracovania. 
 
Dátum ..........................................          ....................................................... 

podpis recitátora 
(alebo jeho zákonného zástupcu) 

 
1
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so 

spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá 
osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas 
udelila. 


