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P R O P O Z Í C I E 

 

22. ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 

celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov 

                                 Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.  

 

 

Vyhlasovatelia:                 Žilinský samosprávny kraj  

                                           Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

 

Hlavní organizátori:        Žilinský samosprávny kraj 

                                           Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

                                           Obec Lodno 

Spoluorganizátori:           Kysucká kultúrna nadácia Bratislava  

Termín:                             28. – 29. september 2019 /sobota, nedeľa/ 

Miesto:                              Kultúrny dom Lodno 

 

Poslanie prehliadky: 

Poslaním prehliadky je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, 

rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty 

pôvodného rozprávačstva  vychádzajúceho z najlepších tradícií našich rozprávkarov, 

kronikárov a spisovateľov, ktorí vo svojej práci a tvorbe uchovali krásu, bohatstvo, pestrosť 

a žánrovú rôznorodosť slovenskej reči a sú schopní citlivo rozvíjať tieto tradície vo vlastnom 

ústnom podaní. Nadväzovať na doterajšie tradície, vystúpenia a aktivity autentických 

rozprávačov zo Slovenska.  

 

 

Program: 

Súťažná časť:           Súťažné vystúpenia prihlásených rozprávačov 

Vzdelávacia časť:    Rozborový a hodnotiaci seminár 

Spoločenská časť:    Galaprogram najúspešnejších rozprávačov pre verejnosť 
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Podmienky účasti: 

Na prehliadku sa môžu prihlásiť rozprávači, ktorí nie sú členmi spisovateľských alebo 

umeleckých organizácií, ani profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova. Z regiónu, 

kde sa organizuje regionálna súťažná prehliadka rozprávačov, môžu na základe odporúčania  

príslušného regionálneho kultúrneho /osvetového/  strediska postúpiť traja najlepší 

rozprávači.  

Dĺžka jedného vystúpenia nesmie presiahnuť 8 minút. 

Téma rozprávania je ľubovoľná, podľa vlastného výberu (môže to  byť príbeh skutočne 

prežitý, vymyslený, odpozorovaný ap.). 

Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im 

umožnilo v čo najväčšej miere prejaviť svoje rozprávačské, štylizačné, fabulačné 

a slovotvorné danosti a schopnosti. 

 

Hodnotenie: 

Úroveň rozprávačských prejavov posudzuje odborná porota. 

 

Ocenenie: 

Odborná  porota navrhne organizátorom podujatia udeliť jednu hlavnú finančnú cenu 

a 5 finančných cien za individuálne prínosy v celkovej hodnote 250 €. Ceny udelí Obec 

Lodno. 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci udelí dve finančné ceny, každá 50 €, v celkovej hodnote 

100 €. 

 

Ocenenie Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava: Cena Martina Kolembusa za dlhoročný 

umelecký prínos -  vecná cena. 

 

Finančné zabezpečenie: 

Cestovné náklady na prehliadku účinkujúcim hradí vysielajúca organizácia, resp. si ho hradia 

na vlastné náklady. Ubytovanie a stravu súťažiacim počas prehliadky hradí Obec Lodno. 
Kultúrny program zabezpečuje a hradí Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.   
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Záverečné ustanovenia: 

Všetky vystúpenia rozprávačov sa zaznamenávajú na videozáznam a zvukový pás, ktoré 

archivuje  Kysucké kultúrne stredisko  v Čadci a  Obec Lodno. So súhlasom autorov ich 

organizátori môžu po vzájomnej dohode šíriť slovom alebo písmom pre osvetové a kultúrne 

účely. Verejné šírenie podlieha autorskému zákonu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt – bližšie informácie: 

Božena Slanináková 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

041/4331250, -53, 0907 802 578 

e-mail: bozena.slaninakova@vuczilina.sk 

www.kulturnekysuce.sk 
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P R I H L Á Š K A 

 

Meno a priezvisko:................................................................................................................. 

 

Dátum narodenia:  ...............................................................................................................  

 

Adresa bydliska: .................................................................................................................. 

 

Číslo telefónu: ...................................................................................................................... 

 

E-mail: ....................................................................................................................... ........... 

 

sa záväzne prihlasujem na XXII.  ročník celoštátnej súťažnej prehliadky 

ROZPRÁVAČSKÉ LODNO v dňoch  28. – 29. septembra 2019  /sobota, nedeľa/. 
 

Názov príbehu: .................................................................................................... 

 

Autor:................................................................................................................... 

 

 

=================================================================== 

 

Dolupodpísaný /á/   ................................................. súhlasím -  nesúhlasím  so spracovaním 

mojich osobných údajov uvedených v prihláške v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely 22. Rozprávačského Lodna – 

celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.  

Jedná sa o uverejnenie mena a priezviska, fotografie a miesta bydliska v tlači, na webovej 

stránke a na facebooku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a Obecného úradu Lodno.  

Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne  Kysucké kultúrne 

stredisko v Čadci  a Obecný úrad Lodno. 

Poučenie podľa § 14 ods. 3 zákona 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 založeného na súhlase pred jeho 

odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.  

                                                                                                            

 

                                                                                                             ....................................... 

                                                                                                                         podpis 

 

Prihlášku zaslať podpísanú najneskôr do 11. septembra 2019  ! ! ! 

 

na adresu:   KYSUCKÉ   KULTÚRNE  STREDISKO V ČADCI 

                   Ul. Moyzesova 50, 022 01   Č A D C A 

e-mailom:   bozena.slaninakova@vuczilina.sk,                                                                                            

mailto:bozena.slaninakova@vuczilina.sk

