
 
 

Ako sa prihlásiť do súťaže Slovenská kronika 2022? 

 

1. Choďte na webovú stránku www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.  

2. Ak ste sa už do našich súťaží zapájali, máte zrejme vytvorený 

účet. Ak sa prihlasujete po prvý raz, kliknite na možnosť 

„Vytvorte si prístup“ . 

3. Zadajte svoj email a heslo, ktoré budete používať. Opíšte 

bezpečnostný kód a odošlite. 

4. Na email vám príde potvrdzujúci kód – opíšte ho do 

príslušného okienka. Pozor! V prípade, že Vám kód neprišiel do 

hlavnej pošty, skontrolujte si všetky záložky vrátane spamu. 

Odosielateľom je Súťaže – NOCKA.SK. Zabudli ste heslo? Kliknite na možnosť – Zabudol 

som heslo.  

5. Po prihlásení do systému  v kategóriách vyberte možnosť „Literárne“ . 

6. Pri možnosti Slovenská kronika máte okienko „Prihlásiť sa“ . 

7. Vyberte si kraj, z ktorého pochádzate – nemá to žiaden dosah, súťaž je celoslovenská. 

8. Pri vypĺňaní údajov o všetkých kontaktných osobách nezabudnite, že v prípade 

ocenenia prihlásenej súťažnej práce sa z kapacitných dôvodov na slávnostnom 

vyhlásení výsledkov môžu zúčastniť max. dve osoby za ocenenú prácu. 

9. Ak chcete súťažnú prácu prihlásiť do podkategórie „samosprávne kroniky“ navštívte, 

prosím, stránku www.scitanie.sk, aby ste ju mohli zaradiť do správnej skupiny na 

základe počtu obyvateľov Vašej samosprávy. 

10. Nahrajte odpis kroniky (prípadne jej označené prílohy) alebo monografiu (Pozor! Jej 

obsahovú časť, nielen obálku!) vo formáte PDF v maximálnej veľkosti 25 MB.  

11. Nezabudnite si prečítať propozície a zaškrtnúť pole „Súhlasím s podmienkami 

uvedenými v propozíciách súťaže“.   

12. Odošlite prihlášku s nahranými PDF súbormi.  

13. Po odoslaní prihlášku vytlačte, vlastnoručne podpíšte a spolu so súťažnou prácou 

pošlite doporučene na adresu:  „Slovenská kronika 2022“  

         Národné osvetové centrum  

                    Námestie SNP 12  

                    812 34 Bratislava 

14. Ako má vyzerať odoslaný exemplár kroniky? 

Do súťažnej kategórie kronika posielajte odpis kronikárskeho záznamu v pevnej 

väzbe. Dokumentačné prílohy ku kronike posielajte na CD nosiči alebo USB kľúči.   

15. Po skončení súťaže budú po dohode so súťažiacim prihlásené práce vrátené osobne, 

poštou alebo kuriérom. 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
http://www.scitanie.sk/

