
 

Literárna jar Ondreja Čiliaka 
PROPOZÍCIE 

20. ročník 

celoštátnej súťaže literárnej tvorby 

 

 

Súťaž je určená autorom všetkých vekových kategórií od 6 rokov. (Deti, mládež, dospelí - vrátane 

seniorov).  Vyhlasovateľom súťaže je Hornonitrianska knižnica v Prievidzi.  

Súťažné kategórie 

 Poézia 

 Próza 

 

Prihlasovanie 

Do súťaže sa autori prihlasujú elektronicky, zaslaním súťažnej práce na e-mail sutaz@hnkpd.sk. Po 

zaevidovaní prác do súťaže dostane účastník e-mail s potvrdením o zaradení do súťaže. 

Ak účastník nemá možnosť poslať svoje dielo e-mailom, je potrebné, aby kontaktoval 

Hornonitriansku knižnicu osobne na adrese Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza, alebo telefonicky na 

čísle: 046 / 542 22 29. 

Vyhlásenie súťaže: 1. marec 2023. 

Uzávierka súťaže: 14. apríl 2023. 

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné vyhodnotenie: 16. jún 2023. 

Do súťaže sa môže prihlásiť autor od 6 rokov, ktorý sa venuje neprofesionálnej literárnej tvorbe 

v kategórii poézia a próza. Téma je voľná.  

 

 V kategórii poézia môže autor poslať najviac 3 básne  

 V kategórii próza môže autor poslať maximálne 1 prozaický útvar s maximálnym rozsahom 

10 normalizovaných strán (1 normostrana je 1 800 znakov, teda 30 riadkov, 60 úderov v 

riadku). 

Práce zasielajte v predpísanej úprave: písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, bez 

obrázkov. 

V úvode diela je potrebné uviesť meno autora, vek, adresu, mailový aj telefonický kontakt. 

 

 Texty nespĺňajúce podmienky budú zo súťaže vyradené. 

 

Vyhodnotenie 

Odborná porota určuje troch víťazov v každej z kategórií a to: 

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Literarny-Zvolen-2021-propozicie.pdf#page=1
https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Literarny-Zvolen-2021-propozicie.pdf#page=1
mailto:sutaz@hnkpd.sk


Žiaci do 12 rokov 

 Poézia 

 Próza 

Študenti do 18 rokov 

 Poézia 

 Próza 

Dospelí do 60 rokov 

 Poézia 

 Próza 

Seniori nad 60 rokov 

 Poézia 

 Próza 

V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny a rovnako si vyhradzuje právo aj ceny 

v niektorej kategórii neudeliť. 

Diela bude hodnotiť porota v zložení Jozef Banáš, predseda poroty, Lucia Čarná za vydavateľstvo 

IKAR,  Marek Mittaš za Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a SC PEN. 

 

Každá práca je hodnotená individuálne, na základe bodového hodnotenia na škále od 1 do 10 (veľmi 

nízka úroveň až po vysoká úroveň) podľa kritérií: 

 Originalita námetu 

 Kreativita 

 Práca s jazykom a kompozícia diela 

 Emocionálna čitateľská stopa 

 Celkové spracovanie textu v kontexte iných súťažných textov 

 

Ocenenie 

Ocenení získajú vecné ceny a diplomy. 

Víťazi jednotlivých kategórií získajú možnosť konzultovať svoje práce v rámci workshopov pri 

príležitosti vyhodnotenia súťaže.   

Výsledky súťaže 

Slávnostné vyhodnotenie bude 16. júna 2023 v Prievidzi.  

Súčasťou vyhodnotenia budú tvorivé dielne, sprievodný program a besedy s členmi poroty. 

Hudobný hosť slávnostného vyhodnotenia: Peter Lipa. 

 

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva 

viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva, a nezasahuje do práv a právom chránených 

záujmov tretích osôb.  



Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi bezodplatný súhlas na 

použitie súťažných diel v zborníku Literárna jar Ondreja Čiliaka. Pred uverejnením v zborníku sa bude 

vyžadovať GDPR súhlas na uverejnenie prác.  

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 

 


