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1. Charakteristika súťaže 

Tak píšem ja  je celoslovenská súťaž  v ktorej sa prezentujú amatérsky literárny autori v poézií, próze a tvorbe pre 

deti.  

Súťaž prebieha od roku 1991. 

Vytvára možnosť prezentácie, inšpirácie a konfrontácie súčasnej amatérskej literárnej tvorby a umožňuje rozvoj 

literárnych zručností.  

 

2. Ciele súťaže 

Hlavným cieľom súťaže je získavanie nových vedomosti, rozvíjanie zručností  a umelecko – odborný rast jednotlivcov. 

Prostredníctvom rozborového semináru  motivovať  autorov  ku kvalitnej  tvorbe.  

Súťaž dáva možnosť  prezentácie umeleckej tvorby v oblasti literatúry v antologií, zostavenej z najlepších prác súťaže.  

Umožňuje neprofesionálnym autorom prezentovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou. 

Súťaž  vytvára  priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti neprofesionálnej literárnej tvorby,  motivuje k 

tvorbe a poskytuje výmenu skúseností  s jednotlivými autormi.  

 

3. Organizátor súťaže 

Vyhlasovateľom a organizátorom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Banskobystrického samosprávneho kraja. 

 

4. Štruktúra súťaže 

Celoslovenská súťaž Tak píšem ja, je rozdelená do dvoch skupín a do troch žánrových kategórií. 

Veková skupina A - deti a mládež 

a) základné školy - 1.stupeň 

b) základné školy - 2.stupeň 

c) stredné školy 

 

Veková skupina B - dospelí 

a) dospelí do 30 rokov ( od 18. - 30. rokov, okrem študentov SŠ) 

b) dospelí vo veku 30. - 50. rokov 

c) dospelí vo veku nad 50. rokov 

 

Žánrové kategórie: poézia, próza, tvorba pre deti 

 

 

 



 

5. Podmienky pre súťažiacich 

Do súťaže sa autori prihlasujú vyplnením záväznej prihlášky, ktorá je  na stránke Pohronského osvetového strediska: 

www.osvetaziar.sk, v časti umelecká tvorba - literárna tvorba - súťaže. 

Záväznú prihlášku spolu s literárnymi prácami je potrebné zaslať elektronicky na adresu:  

litvorba@osvetaziar.sk do 16.08.2021. 

Literárne práce je potrebné zaslať aj vytlačené v troch kópiách poštou na adresu: Pohronské osvetové stredisko, 

Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom s heslom: TAK PÍŠEM JA 2021, taktiež do 16.08.2021. 

 

6. Súťažné propozície 

Do  súťaže je možné poslať iba práce, ktoré neboli doteraz ocenené v akejkoľvek literárnej súťaži, či starších 

ročníkoch literárnej súťaže  „Tak píšem ja.“. 

Propozície a záväznú prihlášku nájdete na :www.osvetaziar.sk, v časti umelecká tvorba - literárna tvorba - súťaže. 

Práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku. 

Téma literárnych prác je ľubovoľná. 

Každý súťažiaci môže do súťaže poslať maximálne: 3. poetické práce, 2 prozaické práce, každú v rozsahu do 8 

normostrán. 

Rukopisy prác sa autorom nevracajú. 

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku a autori ich nesmú do vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže Tak 

píšem ja 2021 nikde publikovať ani prihlásiť do inej súťaže. 

 

7. Hodnotenie súťaže 

Súťažné literárne práce hodnotia odborné poroty vymenované riaditeľkou Pohronského osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom. 

Pre každú vekovú skupinu sú zriadené dve samostatné poroty. Každá porota má troch členov. 

Člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov. 

Odborná porota navrhne najlepšie práce na ocenenie , v odôvodnených prípadoch môže  navrhnúť aj špeciálnu cenu.  

 

8. Výsledky súťaže 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 04.12.2021 v  priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom. 

Súčasťou vyhodnotenia je rozborový seminár.  

Víťazné práce budú uverejnené v antológií. 

 

 

 

 



 

9. Záverečné ustanovenia 

Súťažiaci dávajú prihlásením sa do súťaže súhlas Pohronskému osvetovému stredisku v Žiari nad Hronom na 

vyhotovenie a použitie ich fotografií, audiovizuálnemu záznamu, ako aj ich rozmnoženín na účely archivácie, 

zaradenia do databázy, realizácie propagačných materiálov za účelom  šírenia osvetovej činnosti v súlade s GDPR. 

Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov Pohronským osvetovým 

strediskom v Žiari nad Hronom. 

 

10. Kontakt 

V prípade nejasností alebo doplňujúcich informácií kontaktujte samostatnú odbornú zamestnankyňu pre úsek 

literárnej tvorby: Ivana Žňavová, litvorba@osvetaziar.sk, 0918 846 480 

 

Pohronské osvetové stredisko 

Dukelských hrdinov 321/21 

965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


