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51. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov



Téma na rok 2022

Napíš list vplyvnej osobe, 
v ktorom vysvetlíš, 

prečo a ako by sa malo konať 
proti klimatickej kríze



Aj ty môžeš byť víťazom! 
Tak poď písať!

Ešte nikdy nebolo také dôležité začať reálne kroky na 
záchranu planéty a zabezpečenie obživy pre všetkých 
ľudí na svete.

Využi šancu a vyjadri svoj názor prečo a ako konať 
proti klimatickej kríze. Konferencia OSN o zmene 
klímy sa v roku 2022 bude konať v Egypte a môže byť 
dobrou príležitosťou, aby bol tvoj hlas vypočutý.  



Chceš sa inšpirovať?

Hlavička (úplná adresa pisateľa a dátum, kedy bol list napísaný)

Oslovenie (Milý, vážený a pod.)

Zdvorilostné zakončenie

P.S. (nepovinné)

Podpis

Hlavná časť

https://actnow.aworld.org/
https://www.count-us-in.org/en-gb/

https://unfccc.int/blog/5-climate-action-podcasts-you-should-be-listening-to

Ako správne napísať list
Správne napísaný list by mal obsahovať:



Chceš sa zapojiť?

Prosím, na potvrdenie účasti v súťaži pripoj k svojmu listu 
sprievodný list s týmito informáciami:

Informácie o medzinárodnej súťaži v písaní listov, ktorú organizuje 
Svetová poštová únia a na Slovensku Slovenská pošta, a.s., v spolupráci 

s Ministerstvom dopravy a výstavby, nájdeš aj na:

Napíš list a pošli ho poštou na túto adresu:

Pošli svoj list do 8. apríla 2022 na adresu:
Slovenská pošta, a.s.

Najkrajší list
Nám. SNP 35

814 20 Bratislava

www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-2022

WWW.UPU.INT/EN/ILWC 

Tvoje meno

Tvoja emailová adresa

tvoj vek a dátum narodenia

počet slov v liste (max. 800)



Máš hlas... tak nech ťa je počuť!

Ako súťaž prebieha

Od roku 1971 Svetová poštová únia, organizácia 
OSN pre poštové podniky, organizuje pre 
mladých ľudí medzinárodnú súťaž v písaní listov.  

Milióny mladých z celého sveta sa už do súťaže 
zapojili a dokázali, že písanie listov je vynikajúci 
prostriedok na vyjadrenie myšlienok a názorov 
na otázky a problémy, ktoré sa týkajú všetkých 
na planéte.

Napriek tomu, že žijeme v digitálnej ére, 
každý mladý človek by mal rozvíjať schopnosť 
vyjadrovať sa písaným slovom, a prispievať tak 
k svojmu osobnostnému rastu a príprave na 
vlastnú budúcnosť. Účasť v tejto súťaži prispieva 
k naplneniu cieľa 4 z programu “Kvalitné 
vzdelávanie”, čo je súčasť programu OSN 
“Sustainable Development Goals”.

Tak sa zapoj do tejto výnimočnej súťaže. Ak 
tvoj list zvíťazí v národnom kole, môže byť 
vyhodnotený ako jeden z top listov 

Do súťaže sa môžu prihlásiť len mladí ľudia vo veku od 9 do 15 rokov.

v medzinárodnej súťaži a ty vyhráš niektorú 
z fantastických cien.

Pravidlá súťaže
List má byť štruktúrovaný podľa pravidiel 
písania listu (hlavička, oslovenie, hlavná 
časť, zdvorilostné zakončenie, podpis a P.S. 
(nepovinné).

Obsah listu musí byť striktne v súlade s danou 
témou a nesmie presiahnuť 800 slov.

K listu, ktorý bude zaslaný do súťaže, musí byť 
priložený sprievodný list.

V národnom kole každá krajina vyberie najlepší list 
a pošle ho do Švajčiarska do Svetovej poštovej únie.

Každá krajina do medzinárodného kola zašle list, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v národnom kole.

Listy posúdi medzinárodná porota a vyberie troch víťazov 
a do päť adeptov na špeciálne ocenenie.



Hodnotenie poroty a oznámenie výsledkov
Svetová poštová únia oznámi víťazov 
na webe a cez sociálne médiá.

Víťazi a členské krajiny dostanú informáciu  o výsledkoch.

ceny
Prví traja víťazi medzinárodnej súťaže získajú 
krásnu medailu (zlatú, striebornú alebo bronzovú) 
so svojim menom, ďalší ocenení dostanú pamätný 
diplom.

To však nie je všetko! Ak to situácia dovoľuje, 
Svetová poštová únia pozýva víťaza na 
oficiálnu slávnosť do centrály vo švajčiarskom 
Berne. Cestovné a ubytovanie bude pre víťaza 
a sprevádzajúcu dospelú osobu hradené.


