
Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Žilinského samosprávneho kraja 

 
vyhlasuje 

 
XXII. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže 

 

TVORÍME VLASTNÚ KNIHU 
 

národné kolo 
 
 
ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE: 

Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městska knihovna vo Frýdku-Místku (Česká 
republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). 

Organizátorom medzinárodného kola je Městska knihovna vo Frýdku-Místku.  

Organizátorom slovenského kola súťaže je Krajská knižnica v Žiline.  

 
Téma XXII. ročníka súťaže Tvoríme vlastnú knihu:  

Moje mesto: príbeh, ktorý sa možno nestal (ľubovoľný žáner) 

 
 
FORMA:  

Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť 
vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov 
prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené.  

 



CIELE SÚŤAŽE  

 prebudenie tvorivosti deti a mládeže,  
 zdokonaľovanie sa v písaní rôznych literárnych foriem,  
 podpora detskej fantázie a jej vyjadrenie písaným a výtvarným slovom,  
 vzájomné spoznávanie sa medzi národmi a podpora súťaživého ducha. 

 
HODNOTENÁ BUDE: 

 obsahová kvalita,  
 zhoda s tematickým zadaním,  
 originalita príbehu (plagiáty nebudú v súťaži akceptované),  
 estetika, výtvarné cítenie,  
 nápaditosť.  

 
SÚŤAŽÍ SA V TROCH KATEGÓRIÁCH: 

I. kategória - deti do 12 rokov,  
II. kategória - deti a mládež od 13 do 16 rokov,  

III. kategória - deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení do 20 rokov.  

Do súťaže je možné sa zapojiť aj individuálne alebo maximálne v dvojčlenných autorských 
kolektívoch.  

 
ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE  

Po prijatí propozícií propagujú knižnice, kultúrne strediská, školy a výchovné organizácie súťaž vo 
svojom okolí prostredníctvom obvyklých informačných nástrojov a propagovaním medzi deťmi. 

 
SÚŤAŽ BUDE PREBIEHAŤ V DVOCH ETAPÁCH: 

I. etapa - na národnej úrovni - Slovensko, Česká republika a Poľsko (partnerské knižnice),  
II. etapa – na medzinárodnej úrovni - Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika) 

ako vyhlasovateľ súťaže zabezpečí finálne kolo.  

V prvej etape súťažná porota ustanovená riaditeľmi jednotlivých knižníc realizuje hodnotenie 
súťaže, pričom každá zúčastnená knižnica zorganizuje výstavu prác účastníkov a slávnostné 
vyhlásenie výsledkov.  

Súťažné práce národného kola v Slovenskej republike je potrebné zaslať na adresu:  

Krajská knižnica v Žiline  

Ul. A. Bernoláka 47  

011 15 Žilina  

Na obálku text: TVORÍME VLASTNÚ KNIHU 

 
KONTAKTNÉ OSOBY v SR (pre národné kolo)  

Janka Zurovacová, tel.:041/7233090, mail: janinkaza@seznam.cz  

Zuzana Mjartanová, tel.:041/7232745, mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk 

mailto:janinkaza@seznam.cz
mailto:mjartanova@krajskakniznicazilina.sk


Konečný termín odoslania prác do národného kola v Slovenskej republike je 31.3.2021. 
Termín a miesto konania vyhodnotenia národného kola bude spresnený (apríl/máj 2021). 

 
V druhej etape medzinárodná porota posúdi najlepšie práce (ocenené práce z 1.- 3. miesta v 
národnej súťaži a 2 ďalšie práce postupujúce do medzinárodného kola) a vyberie víťazov, ktorí budú 
vyhlásení a ocenení na vyhodnotení medzinárodného kola v Bielsku- Bialej. 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 Súťaž je verejná a mená výhercov budú zverejnené. Pri vyhodnotení súťaže budú ich práce 
vystavené a ukážky z nich použité v prezentácii.  

 Výsledky národného kola a medzinárodného kola budú zverejnené po vyhodnotení kola na 
www.krajskakniznicazilina.sk 

 Výhercovia zo Slovenskej republiky si v prípade neúčasti na slávnostnom vyhlásení 
výsledkov môžu prevziať vecné ceny v Krajskej knižnici v Žiline do konca júna 2021, ceny sa 
neposielajú poštou.  

 Súťažné práce budú vystavené v organizujúcich knižniciach, spravidla sa nevracajú autorovi. 

 

KU KAŽDEJ SÚŤAŽNEJ PRÁCI MUSÍ BYŤ PRIPOJENÁ PRIHLÁŠKA, OBSAHUJÚCA:  

 názov práce  
 meno autora  
 vek autora  
 názov a adresu školy, kontakt na zodpovedného pedagóga, resp. rodiča  
 pečiatku školy, telefón a e-mail školy, organizácie 

 
Súťažná práca musí obsahovať priloženú prihlášku!  
  

http://www.krajskakniznicazilina.sk/


 
Prihláška do XXII. ročníka literárnej súťaže z cyklu „Tvoríme vlastnú knihu“  

Názov práce: ................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko súťažiaceho: ...........................................................……....…........... 

Vek súťažiaceho: ………………………………  

Kontakt (telefón alebo e-mail): ………..............…………………………………………………  

Adresa školy, kontakt na pedagóga, pod ktorého vedením bola súťažná práca realizovaná*: 
……………………………………………………………………………………………..………...........
.................................................…………………………………..………................................ 
*nie je potrebné uviesť ,ak práca bola realizovaná individuálne. 

 

Knižnica sa zaväzuje, že získané osobné údaje spracuje len za účelom vyhodnotenia súťaže a 
kontaktu so súťažiacimi pre prípadné organizačné záležitosti. Po skončení účelu osobné údaje 
zlikviduje s výnimkou mena a priezviska autora, ktoré budú uvedené pri hodnotení ročníka súťaže. 

 

Súťaž je verejná a mená výhercov budú zverejnené. Pri vyhodnotení súťaže budú súťažné práce vystavené v Krajskej 
knižnici v Žiline a v partnerských knižniciach. Ukážky z nich môžu použité v prezentáciách s výsledkami súťaže. 

Účastník súťaže, resp. jeho zákonný zástupca potvrdzuje podpisom, že si je vedomý tejto skutočnosti. 
 

Podpis zákonného zástupcu / rodiča ………...........…………………………….....……  


