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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
1.1. Charakteristika súťaže
1.1.1. Literárny Zvolen je celoštátna súťaž literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov
literárnych klubov a krúžkov.
1.1.2. Súťaž je určená autorom od 15 rokov.
1.1.3. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
1.1.4. Súťaž sa koná každý rok.
1.2. Ciele súťaže
1.2.1. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti literatúry.
1.2.2. Ďalšími cieľmi sú:
1.2.2.1. prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky autorov a zároveň
sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti;
1.2.2.2. zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň autorov prostredníctvom vzdelávacej časti
súťaže;
1.2.2.3. umožniť neprofesionálnym autorom prezentovať svoju tvorbu pred odborníkmi
i širokou verejnosťou;
1.2.2.4. vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti neprofesionálnej
literárnej tvorby.
1.3. Riadenie súťaže
1.3.1. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia
Ministerstva kultúry SR.
1.3.2. Organizátormi sú: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Národné osvetové centrum
a Mesto Zvolen.
1.3.3. Spoluorganizátorom je Literárne informačné centrum.

2. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
2.1. Kolá súťaže
2.1.1. Súťaž má postupový charakter a je dvojstupňová:
2.1.1.1. výberové kolo (nie je podmienkou)
2.1.1.2. celoštátne kolo
2.2. Súťažné kategórie
2.2.1. Poézia
2.2.2. Próza
3. PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH
3.1. Prihlasovanie
3.1.1. Do súťaže sa autori prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného
osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/literarny-zvolen/, v časti
„Chcem sa prihlásiť“.
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3.1.2. Možnosť prihlásiť sa je do 31. 8. 2019.
3.2. Súťažné podmienky
3.2.1. Do súťaže sa môže prihlásiť autor nad 15 rokov, ktorému doposiaľ nebola knižne vydaná
publikácia.
3.2.2. Autor môže poslať do výberového a celoštátneho kola najviac 5 poetických a 3
prozaické útvary.
3.2.3. Maximálny rozsah práce: najviac 20 normalizovaných strán (1 normostrana je 1 800
znakov, teda 30 riadkov, 60 úderov v riadku).
3.2.4. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku a autori ich nesmú do vyhlásenia
výsledkov súťaže nikde publikovať ani prihlásiť do inej súťaže.
4. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
4.1. Výberové kolá
4.1.1. môžu organizovať literárne kluby a krúžky, regionálne osvetové strediská, knižnice,
centrá voľného času a iní.
4.2. Celoštátne kolo
4.2.1. Spolu s vyhodnotením ho organizujú s odbornou garanciou Národného osvetového
centra Krajská knižnica Ľ. Štúra a mesto Zvolen v spolupráci s Literárnym informačným
centrom.
5. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
5.1. Porota
5.1.1. Súťažné autorské práce v celoštátnom kole hodnotí odborná porota vymenovaná
generálnym riaditeľom Národného osvetového centra.
5.1.2. Poroty môžu mať 3 až 5 členov, pričom odporúčaný počet porotcov je kvôli hlasovaniu
nepárny.
5.1.3. Člen odbornej poroty na každom stupni súťaže nesmie byť v konflikte záujmov, t. j. v porote
nemá pôsobiť porotca, ktorý autora pripravoval, alebo je so súťažiacimi v blízkom
príbuzenskom vzťahu.
5.2. Hodnotenie súťaže
5.2.1. Na celoštátnej úrovni porota zaraďuje súťažiacich podľa úrovne do zlatého, strieborného
a bronzového pásma, resp. mimo nich.
5.2.2. Porota ďalej udeľuje v každej kategórii spravidla jedno 1., 2. a 3. miesto, ktoré sú
spojené s odstupňovanou finančnou odmenou.
5.2.3. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.
5.3. Ocenenia
A. kategória: poézia
1. miesto – 100 €
2. miesto – 60 €
3. miesto – 30 €

B. kategória: próza
1. miesto – 100 €
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2. miesto – 60 €
3. miesto – 30 €
5.4. Výsledky súťaže
5.4.1. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 11. – 12. 10. 2019
v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.
5.4.2. Súčasťou vyhodnotenia bude sprievodný program a rozborový seminár. Víťazné práce
budú zverejnené v zborníku Literárny Zvolen 2019.
6. KONTAKT
6.1. V prípade nejasností kontaktujte odbornú pracovníčku Národného osvetového centra pre divadlo
a literatúru:
Mgr. art. Lucia Lasičková
Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava
lucia.lasickova@nocka.sk
+421 2 204 71 263
+421 910 592 413
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Propozície nadobúdajú účinnosť podpisom generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.
Prípadné zmeny, doplnenia a spresnenia propozícií vydáva Národné osvetové centrum.
Súťaž nie je realizovaná za účelom dosiahnutia zisku.
V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť
súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.
Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícií vyhlasovateľovi a môžu byť podľa
potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže
i v blízkom okolí.
Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich 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 dávajú prihlásením do súťaže súhlas Národnému osvetovému centru a organizátorom
jednotlivých kôl súťaže na vyhotovenie a použitie ich fotografií, audiovizuálneho záznamu
umeleckého vystúpenia na súťaži, ako aj ich rozmnoženín na účely archivácie, zaradenia do
databázy, realizácie propagačných a vzdelávacích aktivít, za účelom šírenia osvetovej činnosti
v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného osvetového centra.
Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov Národným
osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre.
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7.9. Prílohy k propozíciám
7.9.1. Príloha č. 1 – Protokol o udelení cien a výsledkov súťaže a prehliadky (vypĺňa organizátor
daného stupňa súťaže).
7.9.2. Príloha č. 2 – Hodnotiaca správa pre porotcov (vypĺňajú všetci členovia poroty na
celoštátnej úrovni).
Bratislava

................................................
JUDr. Ing. Michal Bartók
generálny riaditeľ
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