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Najúspešnejší ročník Jašíkových Kysúc

Čadca (7. december 2015) – V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj bola dňa 3. decembra slávnostne vyhodnotená celoslovenská literárna súťaž
Jašíkove Kysuce. Podľa vyjadrenia predsedu odbornej poroty súťaže spisovateľa a literárneho
vedca Alexandra Halvoníka, patril 47. ročník medzi najúspešnejšie a najhodnotnejšie, čo do
kvality i kvantity súťažných prác mladých autorov. Hlavným organizátorom súťaže a
literárneho festivalu Jašíkove Kysuce 2015, ktorý prebiehal v dňoch 30. novembra - 4.
decembra 2015, bola Kysucká knižnica v Čadci. Festival vyvrcholil slávnostným
galavečerom, na ktorom boli udelené hlavné ceny, prémie a čestné uznania víťazom
celoslovenskej literárnej súťaže mladých autorov vo veku od 10 do 35 rokov.
Cenu Rudolfa Jašíka získala poviedka Diera v zemi (Ališa) od autorky Dominiky
Moravčíkovej. Vo vekovej kategórií od 10 do 18 rokov uspela 13- ročná Martina
Mareková so svojou poviedkou Lucka a získala Cenu Jozefa Hnitku, ktorú v tejto kategórií
udeľuje Kysucká kultúrna nadácia.
Prémie Literárneho fondu boli udelené trom autorom: Karlosovi Kolbasovi (pseudonym) za
poviedku Už by bolo načase, Petrovi Hofericovi za poviedku Skriňa a Matúšovi Veselému
za poviedku Hroby plné mieru.
Čestné uznania získali: Katarína Koláriková (Kolobeh slov); Katarína Želinská
(Nohavičkáreň); Alžbeta Bujdošová (Nefunkčná žiarovka); Ema Krkošková (Učiteľ);
Patrícia Chnúriková (Ťažká práca poštového holuba); Simona Privarčáková (Biela
myška); Richard Bereš (Neznámy hosť); MoniQue (Som obyčajná?); Veronika Cholevová
(Bojovať ďalej); Janka Kolenová (Rozhodli sme sa žiť); Viliam Nádaskay (Počkaj,
porozmýšľam); Matej Koščo (BOZP); Stano Marec (Chlapci a život, ženy a smrť).
Odborná porota hodnotila 92 literárnych prác, ktoré zaslalo 75 autorov a pracovala v zložení:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Dušan Mikolaj a Alexander Halvoník – predseda poroty.
Spoluorganizátormi súťaže, ktorá sa radí medzi najstaršie a najprestížnejšie literárne súťaže
na Slovensku, sú významné stavovské organizácie Spolok slovenských spisovateľov,
Literárny fond a Kysucká kultúrna nadácia. Vyhodnotenie súťaže sprevádzal počas celého
týždňa bohatý program kultúrnych a literárnych podujatí pozostávajúci z autorských besied,
prednášok, seminárov, tvorivých dielní a výstav. Podujatia prebiehali v Kysuckej knižnici
v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Mestskej knižnici v
Kysuckom Novom Meste. Deti, mládež i dospelí sa na autorských besedách, seminároch

a tvorivých dielňach stretli s Alexandrom Halvoníkom, Máriou Bátorovou, Dušanom
Mikolajom, Petrom Holkom, Rudolfom Gerátom, Katarínou Tholtovou a Zuzanou Gacíkovou
Zuzčákovou. V rámci literárneho festivalu sa prezentovala i knižná novinka Jaroslava Klusa
Hodina Vlka a kniha Petra Holku Láska prebýva na Kilimandžáre.
47. ročník Jašíkových Kysúc už tradične ponúkal množstvo literárnych podujatí, ale bol
výnimočný najmä počtom mladých autorov z Kysúc, ktorí sa svojou tvorbou aktívne zapojili
do literárnej súťaže. O ich talente svedčí skutočnosť, že do finále sa prebojovalo sedem
mladých kysuckých literátov, ktorým porota udelila čestné uznanie. Súťažné poviedky
a vybrané prozaické texty laureátov vydala Kysucká knižnica v Čadci formou zborníka, ktorý
bude zaradený do fondu knižnice. V roku, keď si pripomíname 55. výročie úmrtia Rudolfa
Jašíka, ožili Kysuce jeho literárnym odkazom a slávnostne zavŕšili 47. ročník celoslovenskej
literárnej súťaže. Kysucká knižnica ďakuje všetkým spoluorganizátorom, ktorí sa podieľali na
úspešnom priebehu podujatia: Spolku slovenských spisovateľov, Literárnemu fondu,
Kysuckej kultúrnej nadácií, Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, Kultúrnemu
a spoločenskému stredisku v Turzovke; mediálnym partnerom: MY Kysucké noviny, Kysuce
– nezávislý týždenník Kysučanov, Kysucký večerník, Dotyky – časopis pre mladú literatúru
a umenie, Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť; finančnou
a materiálnou podporou prispeli: Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

Žilinský

samosprávny kraj, Pekárne Vilija a.s., Veľkosklad ovocia a zeleniny Bukov, Stredná odborná
škola obchodu a služieb v Čadci a jej pracovisko praktického vyučovania Reštaurácia Beskyd.
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