
 

  JEDNOTA  DÔCHODCOV  NA  SLOVENSKU 

                    KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA TRENČÍN            

 

Propozície 

krajskej prehliadky v v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov 
trenčianskeho kraja.    

 

konanej pri príležitosti 120. výročia  narodenia Jána SMREKA  

         * 16. december 1898, Zemianske Lieskové – † 8. december 1982,Bratislava  
bol slovenský básnik,spisovateľ, redaktor, publicista,vydavateľ a organizátor kultúrneho života.                 

 
 

 

Organizátor súťaže:   Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín 
              Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 
                                    Miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčíne 
                   
Miesto konania: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská č. 1 

Termín konania: 13. 3. 2018  o  9.00 hod. 
 

Kategórie:                     1. Prednes pôvodnej slovenskej  poézie 
                                       2. Prednes pôvodnej slovenskej prózy 
                                       3. Prednes vlastnej tvorby  /poézie – prózy/ 
 

Účastníci:                      Neprofesionálni recitátori – záujemci o umelecký prednes, ktorých nominovali ich OO JDS 
 
Obmedzenia:                 OO JDS nominuje  -  jedného účastníka na prednes poézie 

-   jedného účastníka na prednes prózy 
-  jedného účastníka vlastná tvorba  /podľa záujmu/ 

  
Súťažné podmienky:   Časový limit          -  umelecký prednes poézie max.    8 minút 

-  umelecký prednes prózy  max.  10 minút 

V prípade prekročenia limitu má súťažná komisia právo recitátora zastaviť 

 

Odborné zabezpečenie prehliadky: 
                                     Organizátor súťaže zostavuje pre objektívne hodnotenie súťaže odbornú porotu 
 

Hodnotenie účastníkov: 

 Dramaturgická príprava predlohy, vhodnosť výberu textu, myšlienková a umelecká 
náročnosť  

 Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora, hlasová a rečová technika recitátora, práca  
s recitátorskými výrazovými prostriedkami, použitie slovných a mimo slovných 
prostriedkov a ich funkčnosť 

 Pôsobivosť prednesu na poslucháča, kontakt s poslucháčom, presvedčivosť 
interpretácie, originálnosť recitátora a jeho výkonu 

 

Časový rozpis: 
      9,00 hod.  registrácia 
      9,30 hod.  otvorenie 
    12,30 hod. vyhodnotenie a ukončenie prehliadky 
 
 Poznámka: usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu 
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  JEDNOTA  DÔCHODCOV  NA  SLOVENSKU 

                    KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA TRENČÍN            

 

Záväzná prihláška 

na krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov 
trenčianskeho kraja.    

 

 

Meno a priezvisko súťažiaceho : .................................................. ...........rok narodenia:............................. 

Miesto bydliska: ..................................................................................č. tel. : ............................................................ 

ZO JDS................................................................................  OO JDS................................................................................... 

Súťažím v umeleckom prednese   poézie   -   prózy – vlastná tvorba  /nehodiace sa prečiarknuť/ 

 

Ukážka:   názov ......................................................................................................................................... 

 autor .................................................................................................................................................       

 
 
 
Dňa : ......................................                                        podpis súťažiaceho: ........................................... 
 
 
 
Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 23.02. 2018 

na adresu:  Janka POLÁKOVÁ 
                   Inovecká  3 
       911 01  TRENČÍN    
email:  jankapolakova6@gmail.com 
 
 
 
 
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------- 

            pečiatka a podpis vysielajúcej  organizácie  JDS 
                                                                                                     

       

 

 

Poznámka:  Každý okres môže reprezentovať  1 súťažiaci – poézia 

                                                                             1 súťažiaci – próza 

                                                                             1 vlastná tvorba 


