
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

54. ročník Jašíkových Kysúc slávnostne vyhodnotený. 

Čadca (6. december 2022) – Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže 

mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2022 a sprievodné podujatia sa uskutočnili v dňoch 

30.11. - 2.12.2022 v Kysuckej knižnici v Čadci a v Turzovke. Hlavným organizátorom 

súťaže je Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja, spoluorganizátormi sú: Spolok slovenských spisovateľov, 

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Slovenský klub PEN a Kysucká kultúrna 

nadácia. Literárnu súťaž a sprievodné podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia a spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  

Prvým podujatím tohtoročných Jašíkových Kysúc bola slávnostná vernisáž výstavy „Čarovný 

svet fantasy“ mladej ilustrátorky Nadje Mišovičovej a beseda o jej výtvarnej tvorbe. Autorská 

beseda pod názvom „Ilustračná tvorba a literárny text“ bola zameraná na knihu Kristíny 

Mišovičovej „Nathaniel posledný potomok druidov“. Magický svet fantázie a dobrodružstva 

priblížili matka s dcérou - spisovateľka Kristína a ilustrátorka Nadja Mišovičové žiakom 

Základnej školy Rázusova na dvoch besedách, ktoré mali u detí mimoriadny úspech. Vo 

štvrtok 1. decembra 2022 pokračoval ďalší program stretnutím finalistov súťaže s odbornou 

porotou na hodnotiacom seminári „Mladá poviedka a esej“. Nasledovala exkurzia do 

pamätných izieb Jozefa Hnitku a Pavla Hrtusa Jurinu  s odborným výkladom Márie Bátorovej 

a Pavla Holeštiaka. Čitateľská verejnosť a hostia sa oboznámili s výsledkami prestížnej 

celoslovenskej literárnej súťaže na „Literárnom galavečeri“, ktorého súčasťou boli aj 

„Dialógy pod lampou“. Slávnostný večer moderovala redaktorka RTVS Banská Bystrica pani 

Gabriela Tomajková. Víťazné ukážky prezentovali umeleckým slovom herci Žilinského 

bábkového divadla Anna Homolka Čitbajová a Matej Valašík. Atmosféru literárneho večera 

oživila a spríjemnila hudba a spev úspešnej pop rockovej skupiny Everlog z Nitry.  

Hlavnú cenu, Cenu Rudolfa Jašíka získala Michaela Rapavá z Martina za poviedku „Svetlo.“ 

Prémie Literárneho fondu získali: Matej Koščo za poviedku „Vôňa kolínskej“, Katarína 

Želinská za „Nedělej Zagorku“ a T. Slavkina (pseudonym) za poviedku „Praskliny.“ Cenu 

Jozefa Hnitku v kategórií do 18. rokov si odniesla talentovaná žiačka z Prešova Zuzana 

Ištoňová. Ocenenie v kategórii „Esej“ získal Lukáš Bolek z Veľkého Grobu. Čestné uznania 

za svoju tvorbu si odniesli mladí prozaici: Daniela Romanová, Henrich Fačkovec, Zuzana 

Komanová, Andrej Hrabovecký, Zachariáš Drobňak, A. P. Zacharová, Barbora Capeková, 

Kristína Tenkelová, Anna Krkošová, Rebeka Romana Beňová, Ema Michelčíková, Mária 

Kľusková, Zuzana Martiniaková, Katarína Hvolková, Silvia Vrbovská a Ľudmila 



Magdolenová. Teší nás, že sa medzi finalistami objavili aj mladé kysucké literárne talenty. 

O menách finalistov súťaže rozhodla odborná hodnotiaca porota v zložení: profesorka Mária 

Bátorová - predsedníčka poroty, Ľubica Suballyová a Ladislav Hrubý - členovia poroty.  

Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre priaznivcov literatúry a umenia pestrý a hodnotný 

program. V piatok 2.12.2022 sa uskutočnila pre študentov stredných škôl zaujímavá beseda 

s cestovateľom a umelcom Vladom Kulíškom, ktorý priblížil svoje cesty s pantomímou okolo 

celého sveta a predviedol aj ukážku svojho umenia. Program 54. ročníka Jašíkových Kysúc 

bol ukončený pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke. 

V spolupráci s Mestom Turzovka sme si dôstojne uctili a pripomenuli 103. výročie narodenia 

významného slovenského spisovateľa. Okrem podujatí sa knižnica edične podieľala i na 

vydaní zborníka vybraných súťažných prác. Všetky podujatia zaznamenali veľmi priaznivé 

ohlasy zo strany čitateľskej verejnosti i hojného počtu zúčastnených hostí. Chceme sa 

poďakovať všetkým mediálnym partnerom, ktorí celoslovenskú literárnu súťaž od jej 

vyhlásenia priebežne propagovali a  informovali širokú kultúrnu a čitateľskú verejnosť. Súťaž 

je štartovacou dráhou, ktorá má ambíciu uviesť do slovenskej literatúry ďalšiu generáciu 

talentovaných prozaikov. Tešíme sa na ďalšie ročníky, tvorbu začínajúcich mladých literátov 

i záujem a podporu kultúrnej verejnosti.  
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