
 
 

                                                     
                                   literárnej sú
                                     ESEJ – POVIEDKA 
                                Súťaž je súčasť
 
 

Vyhlasovateľ:  
 
OOCR Vysoké Tatry – Podhorie.
Tatranská 175/23, 
059 52 Veľká Lomnica 
e-mail:tatry.podhorie@gmail.com
 

 
Termín: február – september 2015
 
Popri viacerých významných výro

výročie Krakovského protokolu. Na jeho základe významní prírodovedci prijali rozhodnutie o 

vzniku chráneného územia , pri

Univerzity Karlovy v Prahe, významný botanik európskeho formátu. On aj spracoval Projekt 

tatranského parku přírodního, v ktorom h

naplnili myšlienky Karla Domina o zosúladení turizmu s prírodou

Odpovede na tieto otázky možno h

stretnutiach s ľudmi v Tatrách.  
 
Ciele súťaže: 
 
1. V kategórii „esej“ zistiť pohľad študentov na ochranu prírody
a prírody. 
2. V kategórii „poviedka“ nájsť a ponúknu
vzťah k našim horám a dianiu v nich.
3. V spolupráci so špičkovým fotografom Milanom Kapustom a ohlasom jeho fotografií na 
internete zostaviť z najlepších literárnych prác a výberu fotografií knihu „
 
Uzávierka: 
15. mája 2015. 
Vyhodnotenie: 
V druhej polovici júna 2015.  
 
Všeobecné ustanovenia: 
 
1. Kategórie 
V žánri „poviedka“ študenti gymnázií aj ro
V žánri „esej“ študenti gymnázií ro
2. Podmienky účasti 
Originálna práca, doteraz nezverejnená ani na blogu.
Splnenie technických podmienok sú
Záväzok účasti na vyhodnotení. 
3. Rozsah 
Rozsah práce v žánri „poviedka“ je max. 4 tisíc znakov (s medzerami).
Rozsah práce v žánri „esej“ je max. 5 tis. znakov (s medzerami). 
Písmo Times New Roman, 12 bodové.

                                                     PROPOZÍCIE 
literárnej súťaže pre deti a mládež 

POVIEDKA PRE TATRY 
časťou projektu ROK TATIER 

Podhorie. 

tatry.podhorie@gmail.com 

Spoluorganizátor:  
 
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
Vila Alica, Starý Smokovec 36
062 01 Vysoké Tatry 
e-mail: tatry@tatry.sk 
 

september 2015 

Popri viacerých významných výročiach si vo Vysokých Tatrách a pod nimi pripomenieme 90. 

ie Krakovského protokolu. Na jeho základe významní prírodovedci prijali rozhodnutie o 

vzniku chráneného územia , pričom spracovaním projektu bol poverený prof. Kar

Univerzity Karlovy v Prahe, významný botanik európskeho formátu. On aj spracoval Projekt 

írodního, v ktorom hľadal zosúladenie turizmu s ochranou prírody. Ako sa 

naplnili myšlienky Karla Domina o zosúladení turizmu s prírodou? Čo možno v Tatrách zaži

Odpovede na tieto otázky možno hľadať a nachádzať pri tatranských vychádzkach a túrach, 

udmi v Tatrách.   

 pohľad študentov na ochranu prírody a vzájomného pôsobenia 

2. V kategórii „poviedka“ nájsť a ponúknuť námety, ktorých spracovanie upevní u detí pozitívny 
ah k našim horám a dianiu v nich. 

kovým fotografom Milanom Kapustom a ohlasom jeho fotografií na 
najlepších literárnych prác a výberu fotografií knihu „Čiernobiele Tatry“.

V žánri „poviedka“ študenti gymnázií aj ročníkov prima – kvarta  
„esej“ študenti gymnázií ročníkov kvinta – oktáva a študenti stredných odborných škôl.

Originálna práca, doteraz nezverejnená ani na blogu. 
Splnenie technických podmienok súťaže. 

žánri „poviedka“ je max. 4 tisíc znakov (s medzerami). 
Rozsah práce v žánri „esej“ je max. 5 tis. znakov (s medzerami).  
Písmo Times New Roman, 12 bodové. 
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4. Jazyk 
Poviedka alebo esej musí byť napísaná v slovenskom jazyku.
Odporúčame jazykovú korektúru 
 

5. Podmienka originality 
Podmienka originality bude potvrdená klauzulou:
…................, žiak/študent školy............. vlastnoru

poviedka/esej …....................... nebola doposia

žiadnom časopise, zborníku či inej publikácii.

Vlastnoručný podpis:.................. 
 

6. Adresa 
Tajomníkom súťaže je PaedDr. Mikuláš Argalács, publicista.
Kontakt: argalacs@gmail.com 
               0904 80 18 19 
Adresa na zasielanie súťažných prác
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
takto: 
Nahrané na CD nosiči poštou, rovnako aj v jednom exemplári natla
Elektronickou poštou na adresu: dubielova@tatry.sk
 

7. Ceny 
Autori vybraných prác budú ocenení diplomami, vecnými cenami, zverejnením prác v publikácii a 
víkendovým pobytom vo Vysokých Tatrách po
Slávnostné vyhodnotenie sa uskuto
cestovného ruchu. Jeho súčasťou bude aj inaugurácia publikácie.
 

8. Porota 
Porota súťaže bude zložená zo spisovate
zloženie poroty oznámené po uzávierke sú
 

9. Práca s vybranými dielami 
Publikácia „Čiernobiele Tatry“ - 
Práce budú uverejnené v časopise Tatry, príp. Tatranský dvojtýždenník a 
 

10. Autorské práva 
Autorské práva autorov zostávajú zachované.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zaradenia vybraných prác do publikácie.
 
Niektoré námety:  
 
ESEJE  
1. Ochrana prírody versus výstavba vo Vysokých Tatrách.
(Kedy sa ešte dokážu tolerovať, kedy a s akými možnými 
nedokážu žiť v symbióze.) 
 
2. Hory ponúkajú exkluzívne povolania, bonusom je veda.
(Chatár, nosič, horský záchranár, horský vodca, ale aj výskumník 
botanik, geológ, astronóm, meteorológ, strojvodca elektri
lyžovania..., - túžba alebo realita?!)
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3. Tatry pre Slovákov alebo slovenské Tatry pre cudzincov?
(Keď sa pobijú podnikateľské záujmy s túžbou po kráse, romantike, pohode.)
4. Je veľmi ľahké vyniesť plnú fľašu vody do doliny a
 
POVIEDKY 
1. V dispečingu Horskej záchrannej služby zazvoní telefón. Úraz v horách. vrtu
nemôže, záchrana v zlom počasí sa deje po zemi. Dajte tejto situácii príbeh.
 
2. Ponorte sa do sféry sci-fi. Na Lomnickom štíte je ako jedno z dvo
nepretržité pozorovanie slnečnej korony. Šanca pre prevratný objav, ak vieme, 
a aké procesy v nej prebiehajú. Dajte tejto situácii príbeh.
 
3. Láska v horách. Možno o čosi intenzívnejšia vo svojom vzniku 
ak vznikne napr. medzi záchranárom a zachránenou, horským vodcom a klientkou, nosi
turistkou... Hľadajte príbeh! 
 
4. Historicky prvá turistická vychádzka do Vysokých Tatier.
Zorganizovala a uskutočnila ju pred 450 rokmi manželka
Laská. Bola jej pohnútkou túžba po poznaní hôr, na ktoré sa denne pozerala? Bola to túžba by
človekom, ku ktorému prechovávala istú náklonnos
dobrodružstva? 
 
5. Prvý známy horolezecký výstup
Kežmarskí študenti Dávid (Frölich) a jeho dvaja priatelia uskuto
neuviedli. To napokon nie je dôležité, ale o dramatickké situácie núdza nebola. Posú
sa pred 400 rokmi... 
 
6. Tajomstvo Zemských kľúčov 
Aj Tatry mali svoju éru "zlatej horú
ktorí im predávali tajomné nákresy a návody, kde sa poklady nachádzajú. Samozrejme, h
nenašli. Ale poviedok o podvode, reakcii podvedených môže by
 
7. Zbojnícka chata a jej názov 
Traduje sa, že ju Poliaci v medzivojnovom období volali "trupiare
mŕtvym (kvôli zime. Ale už starí Kežmar
Zbojnícka jaskyňa. A tam treba hľ
 
8. Záchrancovia histórie na koľajniciach.
Ako možno zachrániť starú električ
železníc Poprad - a máte námet.  
 
Upozorňujeme, že ide o poviedku,
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