
NEZÁBUDKY NASTI JAVORNÍCKEJ TERCHOVÁ 2017 
súťažná  prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby pre deti, 

mládež a dospelých 
PROPOZÍCIE 

 

Organizátor: 
Občianske združenie Gavurka Terchová 

 

Spoluorganizátor:  

Obec Terchová a Miestne kultúrne stredisko Terchová 

 

Termín konania: 29. 3. 2017  o 15:00 h 

 

Miesto konania: Terchovská galéria umenia  

 

Charakteristika súťaže: 

1. Nezábudky Nasti Javorníckej je súťaž v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov. 

2. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň , dať priestor deťom, mládeži 

a dospelým v ich krásnej činnosti prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby . 

3. Súťaž sa koná každý rok 29.marca 

4. Najlepší ,víťazní účastníci sú odmenení. 

5. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov. Napomáha 

rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, jazykových a rečových kompetencií. 

Cieľ súťaže: 

1. Prezentovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov. 

2. Nedať zaniknúť literárne hodnoty. Šíriť v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, 

kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej 

a umeleckej hodnote. 

3. Vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov, študentov a ľudí v oblasti umeleckého 

slova. 

4. Aktivovať a vytvárať priestor na prezentáciu výsledkov slovnej tvorby základným, 

stredným  a vysokým školám, základným umeleckým školám, centrám voľného času a ďalším 

subjektom vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých. 

5. Vytvárať možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a vzdelávania všetkých 

záujemcov o túto činnosť prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných foriem 

vzdelávacích i sprievodných podujatí. 
  

Štruktúra súťaže  
Do súťaže sa môže prihlásiť každý jednotlivec. 

Súťaž sa rozdeľuje na: 

-umelecký prednes detí 

       I.   Kategória- žiaci 1.-4.ročníka základných škôl (ZŠ) 

II. Kategória -žiaci 5.-6.ročník ZŠ 

III.  Kategória –žiaci 7.-9.ročník ZŠ 

–umelecký prednes mládeže 

      IV. Kategória –žiaci stredných škôl, 5.-8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná 

nevysokoškolská mládež do 19 rokov 

-umelecký prednes dospelých 

V. Kategória –študenti vysokých škôl  a občania od 20 -30rokov 

VI. Kategória – občania od 31- 45 rokov 

VII. Kategória – občania od 46-55 rokov 

VIII. Kategória – občania od 56-65 rokov 



IX. Kategória –občania od 66-75 rokov 

X. Katrgória –občania nad 76 rokov 

 

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie, osobitne v prednese prózy a osobitne 

v prezentácii vlastnej tvorby. 

 

Termín prihlásenia sa :  

 Je do 22. marca 2017 na e-mailovú adresu : ozgavurkaterchova@gmail.com alebo na tel. čísle 

0908 180 617 

Je potrebné meno, priezvisko, vek a názov prednesu . 

 

 

Odborné zabezpečenie:  

1. Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje  OZ Gavurka. 

2. Organizátor každého kola súťaže zostavuje na objektívne hodnotenie súťažiacich 

odbornú porotu zloženú, podľa možností, z 3-5 členov. 

3. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedá organizátor a predseda poroty , 

ktorý spracúva a odovzdáva organizátorovi výsledky súťaže. 

4. Organizátor súťaže udeľuje spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto na základe 

návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie 

umeleckému stavu celej súťaže. Odborná porota môže preto niektoré miesta neudeliť 

alebo udeliť viacnásobne . 

 

 

Podmienky účasti v súťaži: 
1. Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a svetovej literatúry a vlastnej tvorby 

v slovenskom jazyku. 

2. Časový limit je neobmedzený. 

3. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť, vlastnú tvorbu môže čítať. 

 

 

Finančné zabezpečenie: 

Organizátor súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením 

–  propagáciu, odbornú porotu, ceny.  

Cestovné súťažiaci nepreplácame. Organizátor však poskytuje na  prehliadke občerstvenie. 

 

 

 
Kontakt - bližšie informácie: 

Mgr.art. Mária Vrábliková Janičíková 

štatutárny zástupca OZ Gavurka 

Vrátňanská cesta 472/30 Terchová 013 06 

0908 180 617 

ozgavurkaterchova@gmail.com 
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