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VÝZVA  
 

Krajské centrum voľného času Trenčín už niekoľko rokov organizuje súťaž stredoškolských 

časopisov. Vzhľadom k inovatívnemu prístupu k tejto súťaži zasielame výzvu resp. ponuku 

všetkým stredným školám Trenčianskeho kraja s propozíciami. Tento rok sa súťaž delí nielen 

na hodnotenie časopisov, ale aj tvorivú činnosť súťažiacich. 

 

Propozície súťaže  

„Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja“ 
  

Počet výtlačkov/ čísiel, ktoré  je potrebné zaslať vopred:  

časopis v školskom roku 2014/2015 - 2 ks / rôzne obdobie  

 

Poštou alebo osobne na adresu : Krajské centrum voľného času 

     Pod Sokolicami č. 14 / 2 poschodie /7.00-15.00 hod./ 

     911 01    Trenčín 

Termín zaslania časopisov : do 18. mája 2015 

Termín súťaže :    25.05.2015 o 11.00 hod. na adrese : 

     Krajské centrum voľného času 

     Pod Sokolicami č. 14 

     Trenčín 

 

Prihlasovanie: Zo školy maximálne dvaja žiaci a jeden pedagogický dozor. 

 

Prihlasovať žiakov mailom a posielať časopisy klasickou poštou môžete ihneď  

mail : renata.bielikova@kcvc.sk 

 alebo telefonicky : 0905 20 10 30 

 

Priebeh súťaže 
 

Časť A - Časopisy 

 

Hodnotenie časopisov podľa nasledovných kritérií: 

* titulka 

* nápaditá grafika 

* originalita článkov 

* inovatívny prístup 

* štylistika 

* schopnosť vnímať dianie a svet očami mladých ľudí 

 

Bodové hodnotenie :  0 – 5 /najvyšší počet bodov/ 
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Časť B - Praktické zručnosti 

 

Zadanie:  Editorial – prezentácia priamo na súťaži 

Napísanie „Úvodníka“ - článku na prvej strane, na začiatku 

časopisu, venovaný nejakej významnej udalosti, 

rozoberajúci nejaký zásadný problém, dianie  

Rozsah : rukou písaná strana A4 

 

Téma „Úvodníka“: Výber vylosovaním priamo na súťaži z niekoľkých 

pripravených tém 

 

Časový limit :   40 minút 

 

Bodové hodnotenie :  0 – 5 /najvyšší počet bodov/ 

 

Zloženie komisie : profesionálni novinári, zástupca TASR, PR manažér, redaktor TV,  

   fotograf 

 

Vyhráva časopis s najvyšším počtom bodov, ktoré sa zrátajú -  časť A/ + časť B/. 

 Pri rovnosti počtu bodov rozhoduje predseda krajskej komisie.. 

 

Občerstvenie pre účastníkov súťaže, pedagogický  dozor a komisiu zabezpečí organizátor. 

Ceny a diplomy pre súťažiacich žiakov zabezpečí organizátor. 

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.  

   

  

      

            Mgr. Jana Paulínyová     PaedDr. Renáta Bieliková  

            predseda krajskej komisie    riaditeľka KCVČ v Trenčíne 

       


