
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

 

- Literárny festival Jašíkove Kysuce 2016 

Čadca (5. december 2016) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja bola hlavným organizátorom Literárneho festivalu Jašíkove 

Kysuce 2016, ktorý prebiehal v dňoch 28. novembra – 2. decembra 2016. Hlavným partnerom 

celoslovenského podujatia bol Fond na podporu umenia a podporili ho i mnohí mediálni 

partneri. Festival vyvrcholil literárnym galavečerom, na ktorom boli udelené hlavné ceny, 

prémie a čestné uznania víťazom 48. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove 

Kysuce. Hlavnú cenu Rudolfa Jašíka získala poviedka Včera a dnes alebo Modlitba za Raj 

autorky Nely Vrtochovej. Spoluorganizátormi súťaže, ktorá sa radí medzi najstaršie a 

najprestížnejšie literárne súťaže na Slovensku, sú významné stavovské organizácie: Spolok 

slovenských spisovateľov, Literárny fond Slovenska i Kysucká kultúrna nadácia. Odborná 

porota literárnej súťaže pracovala v tomto roku v zložení - PhDr. Vladimíra Komorovská, Bc. 

Zuzana Kuglerová a Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc. – predsedníčka poroty. Porota v tomto 

ročníku súťaže hodnotila viac ako100 literárnych textov mladých autorov vo veku od 10 do 

35 rokov.  Prémie Literárneho fondu (ďalej „LF“) získal: 1. prémia LF Ján Bidovský za 

poviedku Pred potopou; 2. prémia LF Andrea Komorníková (Mária Daneková) za 

poviedku Stratená a 3. prémia LF Mony (Monika Kvašňovská) za poviedky Vytúžený 

pokoj;  Edita. Vo vekovej  kategórií od 10 do 18 rokov uspela Dominika Gavláková so 

svojou poviedkou pod názvom Fázy môjho smútku a Cenu Jozefa Hnitku, ktorú udeľuje 

Kysucká kultúrna nadácia si prevzala z rúk literárnej vedkyne a spisovateľky Prof. PhDr. 

Márie Bátorove,j, DrSc. Čestné uznania boli udelené finalistom súťaže:  Márií Strýčkovej 

(Ľudia), Sore - Simone Športekovej (Fortissimo), Lenke Želonkovej (V kalužiach), Patrikovi 

Polkovi (Sťažnosť), Charlie - Ivane Dzurianikovej (Ostrie lásky), Kristíne Kobolkovej (Svet 

rozbitých citov), Františkovi Habľákovi (Tajomstvo farmy Oakwodoovcov), Anne 

Šušlíkovej (Svätice), Neullior Aeternum - Nikolete Preložníkovej (Zápisky zbesilého detstva) 

a Emme Bradovej (Stratení v čase). 

Súťažné poviedky boli od vyhlásenia súťaže postupne zverejňované na stránke 

www.jasikovekysuce.sk a vybrané prozaické texty laureátov vydala Kysucká knižnica 

v Čadci formou zborníka. Literárny galavečer otvorilo vystúpenie speváčky Kataríny 

Koščovej, ktorá s hudobníkom Dávidom Špinerom zabezpečovala hudobné vstupy počas 

celého večera. Slávnostné vyhodnotenie súťaže  moderovala Gabriela Tomajková, redaktorka 

RTVS  Banská Bystrica a úryvky priblížili herci martinského a žilinského divadla – Eva 



Gašparová Mankovecká a Braňo Bačo. Vyhodnotenie súťaže sprevádzal počas celého týždňa 

bohatý program kultúrnych a literárnych podujatí pozostávajúci z autorských besied, 

prednášok, seminárov a výstav. Literárny festival slávnostne otvorila 28. novembra 2016 

PhDr. Janka Bírová, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci a privítala prvého hosťa 

akademického maliara Stanislava Lajdu. Verejnosť si v priestoroch knižnice môže prezrieť 

jeho unikátnu výstavu originálnych výtvarných prác a ilustrácii. 

Kysuce uvítali na svojom literárnom festivale veľa významných osobností - Jozefa Banáša, 

Igora Sokolíka, Mariána Tkáča, Petra Cabadaja, Pavla Holeštiaka, Ladislava Hrubého, Máriu 

Ďuranovú, Máriu Bátorovú, Katarínu Mikolášovú, Janu Pronskú, Silviu Bystričanovú, Slávku 

Koleničovú, Zuzanu Kuglerovú, Ľuboša Juríka, Ľubomíra Olacha a Rudolfa Geráta. Hosťami 

boli i herečky a moderátorky Ivana Halašová, Zuzana Galková a Andrea Kulasová, 

hudobníčka a vedúca vokálnej dievčenskej skupiny Irina Školníková. Všetci protagonisti 

svojimi hudobnými, hereckými a umeleckými vstupmi, prednáškami, literárnou a výtvarnou 

tvorbou,  autorskými stretnutiami a besedami zaujali žiakov základných škôl, stredoškolskú 

mládež i širokú kultúrnu  a čitateľskú verejnosť. Najväčší ohlas u čitateľskej verejnosti získali 

podujatia Literárne kolokvium autorov vydavateľstva Matice slovenskej a výstava knižnej 

produkcie Vydavateľstvo Matice slovenskej sa predstavuje, taktiež literárne večery 

s umelcami a podujatie Ženy, ženy – literárny babinec, kolokvium najčítanejších slovenských 

spisovateliek.  Podujatia prebiehali v Kysuckej knižnici v Čadci, v Krásne nad Kysucou, 

v Turzovke, v Olešnej, Makove a v Kysuckom Novom Meste. 

     Všetky podujatia Literárneho festivalu Jašíkove Kysuce 2016 sa mohli úspešne realizovať 

vďaka príspevku Fondu na podporu umenia z verejných finančných zdrojov, 

spolufinancovania projektu Žilinským samosprávnym krajom, príspevku spoluorganizátorov, 

Kysuckej kultúrnej nadácie a sponzorov. 
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