
Štatút v písaní esejí medzi stredoškolskou mládežou vybraných gymnázií  

na tému „ Je Milan Rastislav  Štefánik  hrdina?“ (Ak áno, tak prečo, ak nie, tak 

prečo). 

Súťaž s názvom „Je Milan Rastislav Štefánik hrdina ?“sa vyhlasuje v Roku Milana Rastislava 

Štefánika pri príležitosti 100. výročia  jeho tragickej smrti, „očami mladej generácie 21. 

storočia“, alebo „M. R. Štefánik je aj po 100 rokoch medzi nami“ .. 

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podmienky a pravidlá tejto 

literárnej súťaže. 

 Vyhlasovateľ a realizátor literárnej súťaže  

Vyhlasovateľom literárnej súťaže „ Je M. R. Štefánik  hrdina ?„ je Spolok rodákov M. R. 

Štefánika Košariská – pobočka Dunajská Lužná, Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná, č.tlf 

0903 959 603 

v spolupráci s obcou Dunajská Lužná. Ako partneri vystupujú : Obec Košariská, Obec 

Priepasné, MO Matice Slovenska Dunajská Lužná. 

Realizátorom literárnej súťaže „ Je M. R. Štefánik hrdina ?“ je Spolok rodákov M. R. 

Štefánika Košariská – pobočka Dunajská Lužná.  

Cieľ literárnej  súťaže 

Hlavným cieľom je vzbudiť záujem medzi študentami o význame a odkaze generála M. R. 

Štefánika a jeho vplyve na výchovu mladej generácie a o jej vzťahu k našej histórii a k našej 

krajine. 

Kategória literárnej súťaže 

Literárna súťaž je určená študentom vybraných gymnázií v SR(evanjelické gymnáziá, 

gymnázia s menom M. R. Štefánika a ďalšie podľa významu miest, v ktorých sa nachádzajú- 

napr. Modra, Bratislava, Lučenec, Trenčín,  Piešťany, Šamorín, Senica, Nitra, Trnava 

a ďalšie, ktoré sa sami do súťaže prihlásia zaslaním súťažných prác do termínu uzávierky. 

Termín konania literárnej súťaže 

Termín súťaže sa vyhlasuje v školskom roku 2019/2020 

Dátum vyhlásenia literárnej súťaže je 25. septembra 2019, dátum uzávierky je 15.novembra  

2019. Vyhodnotenie prác sa uskutoční najneskôr do 10. decembra 2019  

Pravidlá literárnej  súťaže 

1. Do súťaže budú zaradené literárne  práce, ktoré budú obsahovať tému   a zobrazenie  

M. R. Štefánika ako hrdinu (alebo ako nehrdinu ) napr.  v oblastiach letca -  vojaka, 

diplomata, horolezca, fotografa, vedca - astronóma a milovníka prírody a svojej 

krajiny – teda Slovenska, jeho rodnej obce - Košariská,  ľudí, ktorí ho obklopovali, 

krajiny, ktoré precestoval a kde pôsobil ako astronóm a mestá sveta – Paríž, Praha, 

Rím, či iné krajiny, napr. Amerika, Tahiti, a všetko, čo s ním ako s najvýraznejšou 

osobnosťou našich novodobých dejín súvisí (spoluzakladateľ 1. ČSR). 



2. Do súťaže budú zaradené práce, ktoré nepresiahnu formát 750 slov a budú mať 

minimálne 500 slov. 

3. Každá zúčastnená škola v súťaži pošle do záverečného kola hodnotenia dve najlepšie 

práce s označením podľa štatútu. 

4. Každá práca musí byť označená  menom, vekom, triedou, školou – mestom  a  

názvom. 

5. Prácu je potrebné poslať elektronickou poštou do 15. novembra 2019 na adresu 

olgareptova@gmail.com. 

6. Štatút a informácia o vyhlásení súťaže budú zverejnené na webovej stránke obce 

Dunajská Lužná v aktualitách a gymnáziá dostanú informáciu a štatút aj e-mailom. 

7. Vyhlasovatelia súťaže si uplatňujú právo na ďalšie používanie prác / propagácia prác 

v médiách, resp. v iných školách  SR/. 

Hodnotenie súťažných literárnych prác 

1. Hodnotiacu komisiu na hodnotenie súťažných literárnych  prác zostavuje vyhlasovateľ  

a realizátor súťaže. 

2. Členovia hodnotiacej komisie samostatne hodnotia súťažné práce. Každý člen 

hodnotiacej komisie vyberie päť najlepších  prác. Členovia hodnotiacej komisie budú 

práce hodnotiť z aspektu splnenia kritérií vyhlásenej témy, ako aj z aspektu jej 

literárneho a obsahového. 

3. Výsledkom konečného hodnotenia bude výber a schválenie poradia prvých piatich 

najlepších prác. 

4. Najlepšie práce budú odmenené finančnou odmenou  - čiastkou 100, 80, 70, 60, 50 eur 

a všetci účastníci súťaže, ako aj jedmotlivé školy,  dostanú diplomy  v priebehu 

mesiaca decembra 2019  a najlepšie práce budú zverejnené na web. stránke obce D. 

Lužná  -  Spolok rodákov M. R. Štefánika 2019. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vyhlasovateľ a realizátor literárnej súťaže, hodnotiaca komisia i študenti literárnych 

prác sú povinní dodržiavať tento štatút. 

2. Vyhlasovateľ a realizátor si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže počas jej priebehu, 

ak si to bude vyžadovať naplnenie cieľa súťaže. 

3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania vyhlasovateľmi.  

Vyhlasovatelia: 

Spolok rodákov M. R. Štefánika – Košariská – pobočka Dunajská Lužná,  predsedníčka, Oľga 

Reptová, v.r. 

Obec Dunajská Lužná, starosta obce, Štefan Jurčík, v.r. 

Partneri 

Obec Košariská, starosta obce, Štefan Antol, v.r. 

Obec Priepasné, starosta obce, Peter Czere, v.r. 

MO Matica Slovenska - Dunajská Lužná, predseda, Stanislav Bajaník, v.r. 

 

mailto:olgareptova@gmail.com


Dunajská Lužná. 25. septembra 2018  

 


