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Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a Nitriansky samosprávny kraj  

       

v y h l a s u j ú 

 

1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže 
 

JURÍK očami MLADÝCH 

 

 ako spomienku na významného slovenského spisovateľa, novinára, politológa, 

novozámockého rodáka a osobnosť regiónu, 

 za zachovanie a prínos jeho autorskej tvorby 

 za šírenie literárnych hodnôt 

 za stimulovanie kvalitnej poviedkovej tvorby 

 

  

 

PROPOZÍCIE 

 

1. Podmienky súťaže:  

 Trvanie  súťaže: 6. 2. – 19. 6. 2023, uzávierka 19. júna 2023 
 

 Súťažné vekové kategórie: 15 – 18 rokov (ročníky 2005 – 2008) 
              19 – 25 rokov (ročníky 1998 – 2004) 
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 Súťažný žáner – poviedka s ľubovoľnou témou (práce doteraz nepublikované)  

 Rozsah a úprava - minimálne 4 strany, maximálne 8 strán strojom písaných formátu A4, 
okraje normálne (2,5), riadkovanie 1,5, písmo Times New Roman o veľkosti 12, jazyk 
slovenský, textový editor Word  

 Autorizácia – názov príspevku, meno a priezvisko autora, rok narodenia, miesto bydliska, 
e-mailový a telefónny kontakt, ak ste študentom poprosíme uviesť názov školy a sídlo 
školy)  

 Forma a adresa doručenia – elektronicky, do pondelka 19. júna 2023 na e-mail knižnice: 
bibliografia@abkniznica.sk, do predmetu uviesť JURÍK očami MLADÝCH 
 

2. Vyhodnotenie súťaže  
 

 Hodnotenie súťažných prác – od 20. júna do 20. augusta 2023, odborná 3 členná porota, 
podľa súťažných kritérií (dodržanie podmienok súťaže, kvalita práce – slohová a gramatická 
úprava, originalita - vlastný vklad, náročnosť práce)  

 Ceny: Mimoriadna cena Ľuboša Juríka (jedna vybraná práca z oboch kategórií),  
cena za 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto (zvlášť obe kategórie), čestné uznanie pre ostatných 
úspešných finalistov  

 Slávnostné vyhodnotenie súťaže – v piatok 29. septembra 2023, Knižnica Antona 
Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36, 940 01 Nové Zámky 

 
3. Zverejnenie výsledkov súťaže - víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku 

umiestnenom na webovej stránke knižnice www.abkniznica.sk/edičná činnosť. 
 

4. Kontaktné údaje na organizátorov súťaže: 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 
Mária Feldinszká 

Autorská súťaž – JURÍK očami MLADÝCH  

Turecká 36, 940 01, Nové Zámky 

e-mail: bibliografia@abkniznica.sk, mobil: 0948 417 470 

 

 

Ing. Helena Bohátová, PhD.  v. r. 

                               riaditeľka knižnice  

 

INFORMÁCIA 

Zaslaním súťažnej práce dávate súhlas vyhlasovateľovi súťaže so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely súťaže 
a prípadné zverejnenie víťaznej práce v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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Hlavným partnerom súťaže je Fond na podporu umenia. 


