
Vecné vyhodnotenie projektu „Mladí prozaici – 47. ročník Celoslovenskej 
literárnej súťaže Jašíkove Kysuce a literárny festival“ 
 
 
Evidenčné číslo žiadosti: MK-1302/2014/4.5.6 
Zmluvu o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: 
ŽSK-KK ČA/2015/4.5.6 (ďalej v texte len „Zmluva o dotácii“) 
 
Obsah vecného vyhodnotenia: 

1. Správa o naplnení zámeru a cieľov projektu s termínom konania podujatia, 
informáciami o počte zrealizovaných aktivít v rámci projektu, informácie o počte 
návštevníkov podujatia, prehľad umelcov a tvorcov aktívne sa podieľajúcich na 
realizácii projektu; 

2. Fotodokumentácia z podujatia s popisom; 
3. Publicita podporeného projektu, sprievodný propagačný materiál (pozvánky, program), 

vydané dokumenty; 
4. Informácie o odbornej a mediálnej odozve (zverejnené v tlači a iných médiách). 

 

1. Správa o naplnení zámeru a cieľov projektu s termínom konania podujatia, 
informáciami o počte zrealizovaných aktivít v rámci projektu, informácie o počte 
návštevníkov podujatia, prehľad umelcov a tvorcov aktívne sa podieľajúcich na 
realizácii projektu 

 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 

kraja (ďalej v texte len „knižnica“) bola spoločne so Žilinským samosprávnym krajom 
hlavným organizátorom Literárneho festivalu Jašíkove Kysuce 2015, ktorý sa konal v dňoch 
30.11. – 4.12.2015. Na celý festivalový týždeň organizátori pripravili bohatý program s 
množstvom kultúrnych a literárnych podujatí, pozostávajúci s autorských besied, prednášok, 
seminárov, tvorivých dielní a výstav. Podujatie bolo zrealizované v plánovanom termíne 
a dnes môžeme konštatovať – čo aj v nasledujúcom vyhodnocovaní projektu potvrdíme, že 
zámer sa nám podarilo splniť a stanovené ciele dosiahnuť. 

Zámerom projektu„Mladí prozaici – 47. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove 
Kysuce a literárny festival“ bolo zrealizovať ďalší  ročníkjednej z najstarších literárnych 
súťaži na Slovensku a s tým spojený týždenný festival s rovnomenným názvom „Jašíkove 
Kysuce“.Hlavným cieľom projektu sa stalaprezentácia súčasnej slovenskej literárnej tvorby, 
a to mladých začínajúcich talentovaných autorov, ktorí ešte knižne nepublikovali a snaha 
pomôcť im v presadzovaní sa v slovenskomliterárnom prostredí, ale aj prezentovanie súčasnej 
slovenskej literárnej tvorby autorov, ktorí majú už svoju pozíciu v slovenskej literatúre. Ako 
ďalšie ciele si Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) stanovila udržať periodické 
podujatie, ktoré už 47 rokov ovplyvňuje literárny život na Slovensku a ktoré ponúka 
obyvateľom celého kysuckého regiónu pestrý a bohatý celotýždňový literárny program; 
umožniť stretnutia a medzigeneračné prepojenia mladej nastupujúcej literárnej generácie 
s renomovanými literárnymi tvorcami;prezentáciou a propagáciou súčasnej slovenskej 
pôvodnej tvorby a knižnej kultúry zabezpečiť slovenskej literatúre pevnú pozíciu medzi 
čitateľmi;udržať spomienku na literárnu osobnosť Rudolfa Jašíka a popularizovať túto 
osobnosť hlavne medzi mladými ľuďmi. 

Jašíkove Kysuce sú takmer celoročná záležitosť. Začínajú spracovaním podmienok 
Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov a jej vyhlásením v médiách – mesiac 
marec/apríl, nasleduje propagácia podujatia a literárnej súťaže, zber a vystavovanie zaslaných  
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súťažných prác, poznámok, pripomienok na webovej stránke Jašíkových Kysúc a končia na 
prelome mesiacov november a december, kedy sa koná vyhodnotenie literárnej súťaže 
odbornou porotou a s tým spojenými aktivitami (vydanie zborníka víťazných prác 
a prezentácia najlepších súťažných próz) – to všetko vrcholí v rámci literárneho festivalu 
v termíne výročia narodenia Rudolfa Jašíka. 

Tento harmonogram bol dodržaný v tradičnej forme. Priebeh je sprístupnený na webových 
stránkachwww.kniznica-cadca.sk awww.jasikovekysuce.sk .  

Knižnica si v rámci publicity a propagácie podujatí vydala Program Jašíkových Kysúc 
2015 formátu A3 a A4, ktorý zároveň slúžil aj ako celková pozvánka, a taktiež na každé 
podujatie bol vyrobený plagátik formátu A4, ktorý bol zároveň vo formáte A5 používaný ako 
pozvánka. Všetky tieto materiály boli vyvesené v knižnici, v niektorých vybraných verejných 
knižniciach v regióne, na stredných a základných školách, na výveskách v meste Čadca, 
Turzovka a Kysucké Nové Mesto. 
  
Prehľad jednotlivých aktivít a podujatí s charakteristikou: 
 
Podujatie 30. 11. 2015 : Kysucké rozprávky – zážitkové čítanie rozprávok Antona Pajonka 
Podujatie bolo určené najmladším čitateľom a konalo sa v Kysuckej knižnici v Čadci. Viedla 
ho skúsená pracovníčka knižnice - Petronela Gavenčiaková, ktorá deťom čítala rozprávky, 
a tieto si z nich mohli na záver nakresliť to, čo si zapamätali a čo sa im páčilo. Podujatie bolo 
ukončené vystúpením deti, ktoré si spoločne zarecitovali a zaspievali. Na podujatí sa 
zúčastnilo 21 detí.  
 
Podujatie 30.11.2015 : Slimák Maťko a škriatok Klinček – večerníčkové rozprávky 
a ilustračná tvorba Jaroslava Citu 
Podujatie bolo určené mladším žiakom základných škôl a priblížilo deťom z Kysúc osobnosť 
výtvarníka Jaroslava Citu a jeho tvorbu pre deti. Urobil tak syn už zomrelého umelca. Besedu 
viedla ilustrátorka a výtvarníčka Zuzana Kubicová-Jesenská. Na podujatí sa zúčastnilo 20 detí.  
 
Podujatie 30.11.2015 : Vernisáž autorskej výstavy ilustrátora a výtvarníka Jaroslava Citu  
Na podujatie boli pozvané deti z mesta Čadca. Kurátorkou výstavy bola Zuzana Kubicová-
Jesenská, ktorá výstavu slávnostne otvorila a následne deti previedla výstavou. Na podujatí sa 
zúčastnilo 20 detí.  
 
Podujatie 1.12.2015: Adventné čítanie s hudbou – zážitkové čítanie vianočných príbehov 
a rozprávok doplnené hudobnými vstupmi 
Toto zaujímavé podujatie sa konalo aj v rámci celoslovenskej čitateľskej kampane „Celé 
Slovensko číta deťom aj na Mikuláša“. Deťom čítali pracovníci Centra voľného času v Čadci 
Rastislav Nekoranec a Milada Strýčková. Podujatie spestrili spevom dievčatá LilianaMurčová 
a Pavlínka Mydleková. Podujatie pokračovala adventnými tvorivými dielňami. Na podujatí sa 
zúčastnilo 47 detí.  
 
Podujatie 1.12.2015: Vernisáž výstavy Človek a rieka – výstava fotografii a dokumentov 
o živote a diele Rudolfa Jašíka 
Výstava Človek a rieka, konaná pri príležitosti 55. výročia úmrtia tohto známeho slovenského 
spisovateľa, bola sprístupnená záujemcom aj so sprievodným slovom knihovníčok po celú 
dobu trvania Jašíkových Kysúc 2015. Slávnostne ju otvorila Mgr. Helena Pagáčová, 
koordinátorka kultúrno-vzdelávacej činnosti v knižnici. Na podujatí bolo prítomných 25 
účastníkov. 
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Podujatie 2.12.2015 : Slovensko v povestiach  
Prednáška zameraná na najkrajšie slovenské povesti a klenoty slovenskej ľudovej tvorivosti 
spojená s tvorivými dielňami. Podujatie bolo určené žiakom základných škôl a konalo sa 
v Kysuckej knižnici v Čadci. Podujatie odborne viedla Mgr. Zuzana ZuzčákováGacíková, 
ktorá účastníkov podávanými informáciami veľmi zaujala a preto toto podujatie pokračovala 
ešte neplánovanou besedou. Na podujatí bolo prítomných 50 žiakov.  
 
Podujatie 2.12.2015 : Hodina vlka  
Namiesto autorskej besedy sa konalo čítanie z tvorby Jaroslava Klusa (Autor knihy Hodina 
vlka sa pre chorobu nemohol dostaviť na podujatie a oznámil to v deň konania akcie 
v poobedňajších hodinách. Vzhľadom na to, že sa podujatie už nedalo odvolať, bolo 
zrealizované ako čítanie z tvorby a prezentácia tvorby Jaroslava Klusa. Podujatie viedla Mgr. 
Helena Pagáčová. Na podujatí bolo prítomných 25 účastníkov.  
 
Podujatie 3.12.2015 : Literárny odkaz Rudolfa Jašíka a súčasná slovenská literatúra  
Seminár s príspevkami Petra Holku a Rudolfa Geráta sakonal pri príležitosti 55. výročia 
úmrtia Rudolfa Jašíka a bol určený študentom, pedagógom a knihovníkom verejných knižníc 
regiónu. Po odznení príspevkov pokračoval zaujímavou besedou prednášajúcich a prítomných 
účastníkov. Na podujatí bolo prítomných 50 účastníkov.  
 
Podujatie 3.12.2015 : Láska prebýva na Kilimandžáre – autorská beseda a prezentácia 
najnovšej knihy Petra Holku 
O tvorbu Petra Holku sa na Kysuciach zaujíma mnoho čitateľov, z toho dôvodu zrealizovala 
knižnica autorský besedu s týmto spisovateľom. Na podujatí autor predstavil svoju najnovšiu 
knihu Láska prebýva na Kilimandžáre. Na podujatí bolo prítomných 26 účastníkov.  
 
Podujatie 3.12.2015 : Tvorivé písanie – literárny workshop s Katarínou Tholtovou určený 
začínajúcim mladým autorom 
Na podujatie boli pozvaní členovia literárnych klubov a krúžkov pôsobiacich na základných 
a stredných školách. Podujatie účastníkov zaujalo, aktívne sa zapájali do jednotlivých činnosti 
za čo ich vedúca workshopu odmenila knihami. Na podujatí bolo prítomných 50 účastníkov.  
 
Podujatie 3.12.2015 : Mladí prozaici – seminár hodnotiaci tvorbu začínajúcich autorov – 
účastníkov 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove 
Kysuce za účasti odbornej poroty hodnotiacej súťažné texty – Máriou Bátorovou, 
Alexandrom Halvoníkom a Dušanom Mikolajom.  
Účastníci boli pozývaní na základe odporúčania odbornej poroty každý osobne listom na mail, 
ktorý prikladali k svojim súťažným prácam. Počet zúčastnených podľa prezenčnej listiny 15 . 
 
Podujatie 3.12.2015 : Literárny galavečer – slávnostné vyhodnotenie 47. ročníka 
Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce. Udelenie ocenení: 
Hlavnej ceny Jašíkových Kysúc, Prémie Literárneho fondu SR, Ceny Jozefa Hnitku a čestné 
uznania.   
Program Literárneho galavečera otvorila Mgr. Helena Pagáčová, ktorá privítala hostí 
a účastníkov. Večerom sprevádzala moderátorka –Mgr. Bc. Katarína Borisová, ktorá následne 
moderovala aj Literárne dialógy s ocenenými mladými autormi.  
Program obohatili o hudobné vstupy hrou na gitary dvaja mladí hudobníci– Pavol Marek 
a Radovan Hrbek- študenti na Konzervatóriu v Žiline, ktorých na podujatie pripravila pani 
Libuša Hrbeková. Študenti predviedli skladby klasikov aj súčasných skladateľov a u publika 
zožali veľký úspech. 
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Počas slávnostného večera boli odovzdávané ocenenia účastníci literárnej súťaže, ktorí prijali 
pozvanie na slávnostné vyhodnotenie. 
V závere Literárneho galavečera sa konala autorská beseda s najúspešnejšou účastníčkou 47. 
Ročníka Jašíkových Kysúc – Dominikou Moravčíkovou, ktorá na nej odprezentovala aj 
ďalšiu svoju literárnu tvorbu. Na podujatí bolo prítomných 52 účastníkov.  
 
Podujatie 4.12.2015 : Pietna spomienka na Rudolfa Jašíka sa konala v Turzovke 
Zúčastnili sa jej spisovatelia, účastníci 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých 
prozaikov Jašíkove Kysuce, vedenie kysuckej knižnice v Čadci a predstavitelia mesta 
Turzovka spolu s ďalšími účastníkmi. Na podujatí bolo prítomných 15 účastníkov, ktorých 
prepravila na podujatie knižnica.  
 
Podujatie 4.12.2015 : Literatúra faktu– autorská beseda s Dušanom Mikolajom v Kultúrnom 
a spoločenskom stredisku Turzovka 
Toto podujatie bolo určené študentom Gymnázia v Turzovke a starším žiakom základných 
škôl. Téma účastníkov veľmi zaujala a po krátkej prednáške nasledovala beseda Dušana 
Mikolaja so študentmi. Na podujatí bolo prítomných 52 účastníkov.  
 
Podujatie 4.12.2015 : Literatúra pre deti a mládež – autorská beseda s Alexandrom 
Halvoníkom v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste 
Toto podujatie bolo určené študentom stredných škôl a starším žiakom základných škôl. Na 
podujatí bolo prítomných 59 účastníkov.  
 

Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce – 47. ročník 
 
Jašíkove Kysuce sú celoslovenskou literárnou súťažou určenou mladým talentovaným 

autorom do 35 rokov, ktorí  prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu  čitateľskej 
verejnosti. Celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce má za úlohu podporovať rozvoj 
slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi, podchytiť mladých a 
začínajúcich prozaikov, nadviazať na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a 
zhodnotiť súťažné práce. O tom, že sa tomuto podujatiu darí plniť svoje zámery, svedčí aj 
neutíchajúci záujem zo strany začínajúcich literárnych tvorcov. Výber tých najlepších a ich 
najúspešnejších súťažných próz vám predkladáme vo tomto výbere.  

Do 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 
2015 sa zapojilo 74 mladých autorov so svojimi 92 súťažnými textami. V zborníku sú 
uverejnené víťazné práce v pôvodnom znení, bez jazykovej úpravy, tak ako nám boli 
doručené. Kompletne zásielky sú uverejnené na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk – 
„súťaž 2015“. 
Všetky súťažné texty posudzovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mária Bátorová, 
Alexander Halvoník (predseda), Dušan Mikolaj a navrhla udeliť ceny v tomto poradí: 
Cena Rudolfa Jašíka: Dominika Moravčíková za text Diera v zemi (Ališa) 
Prémie Literárneho fondu SR: 

1. prémia: Karlos Kolbas za text Už by bolo  načase 
2. prémia:  Peter Hoferica za text Skriňa 
3. prémia: Matúš Veselý za text  Hroby plné mieru  

Prémia Jozefa Hnitku: Martina Mareková za text  Lucka  
Čestné uznania: 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  
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Kolenová (Rozhodli sme sa žiť); Viliam Nádaskay (Počkaj, porozmýšľam); Matej Koščo 
(BOZP); Stano Marec (Chlapci a život, ženy a smrť). 

47. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce – bol 
ukončený slávnostným vyhlásením výsledkov na Literárnom galavečery, na ktorom boli 
udelené hlavné ceny, prémie a čestné uznania najlepším súťažiacim mladým autorom. 

 
Na základe odporúčania odbornej poroty bol zostavený a vydaný zborník (v tlačenej 

forme) z týchnajlepších súťažných príspevkov. Bol vydaný mimo dotačných finančných 
prostriedkov (jeho vydanie nebolo podporené ani MK SR ani ŽSK) – ako materiálna podpora 
sponzora. 
Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže 
mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2015.Zost. Mudríková, J. Čadca: Kysucká knižnica 
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2015. 52 s. ISBN 978-
8088708-46-9 
 
 Kysucká knižnica v Čadci ako prvá na Slovensku  uviedla literárnu súťaž do 
virtuálneho sveta – bola to práve Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove 
Kysuce. Od roku 2004 knižnica komunikuje s mladými autormi a záujemcami o Jašíkove 
Kysuce prostredníctvom internetu. Na webových stránkach literárnej súťaže: 
www.jasikovekysuce.skuvádza najdôležitejšie aktuálne informácie spolu s archívom 
predchádzajúcich ročníkov. Knižnica webovú stránku zodpovedne spravuje už jedenásť rokov. 
47. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce bol na 
webových stránkach vyhlásený v apríli 2014 a súťažné poviedky boli postupne – ako 
prichádzali na e-mail – zverejňované na stránke www.jasikovekysuce.sk . Po vyhodnotení 
literárnej súťaže zverejnila výsledky a vybrané prozaické texty laureátov uverejnila aj v 
elektronickej podobe ako e-Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 47. Ročníka 
Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov  

Literárny festival a  47. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce 
úspešne naplnil svoj pestrý a bohatý program. Veríme, že zanechal priaznivý a príjemný 
dojem u všetkých zúčastnených a naplnil ich očakávania. Jašíkove Kysuce mali za svojej 
dlhoročnej existencie vždy výnimočnú atmosféru a boli literárnym sviatkom celých 
Kysúc. Môžeme konštatovať, že v tomto ročníku sa ju organizátorom podarilo opäť 
úspešne naplniť. 
 

2. Fotodokumentácia z podujatia s popisom 
 
Podujatie 30.11.2015: Kysucké 
rozprávky – zážitkové čítanie 
rozprávok Antona Pajonka 
Podujatie bolo určené najmladším 
čitateľom a konalo sa v Kysuckej 
knižnici v Čadci. Viedla ho skúsená 
pracovníčka knižnice - Petronela 
Gavenčiaková, ktorá deťom čítala 
rozprávky, a tieto si z nich mohli 
nakoniec nakresliť to, čo si zapamätali 
a čo sa im páčilo. Nakoniec aj deti 
niečo zarecitovali a zaspievali.  
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Podujatie 30.11.2015 : Slimák Maťko a škriatok Klinček – večerníčkové rozprávky 
a ilustračná tvorba Jaroslava Citu 
Podujatie určené mladším žiakom základných škôl priblížilo osobnosť výtvarníka Jaroslava 
Citu deťom z Kysúc. Urobil tak syn už zomrelého umelca. Besedu viedla taktiež ilustrátorka 
a výtvarníčka Zuzana Kubicová-Jesenská. 
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Podujatie 30.11.2015 : Vernisáž autorskej výstavy ilustrátora a výtvarníka Jaroslava 
Citu(kurátorkou výstavy bola Zuzana Kubicová-Jesenská 
 

 
 

Podujatie 1.12.2015: Adventné čítanie s hudbou – zážitkové čítanie vianočných príbehov 
a rozprávok doplnené hudobnými vstupmi, konané aj v rámci celoslovenskej čitateľskej 
kampane „Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša“ Podujatie pokračovala adventnými 
tvorivými dielňami. Na prvej fotografii Mgr. Radovan Nekoranec a Mgr. Milada Strýčková. 
 

 
 

Podujatie 1.12.2015: Vernisáž výstavy Človek a rieka – výstava fotografii a dokumentov 
o živote a diele Rudolfa Jašíka k 55. výročiu úmrtia spisovateľa 
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Podujatie 2.12.2015 : Slovensko v povestiach 
Fotografie z prednáškyMgr. Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej, ktorá bola zameraná na najkrajšie 
slovenské povesti a klenoty slovenskej ľudovej tvorivosti.Podujatie bolo určené žiakom 
základných škôl a spojené s tvorivými dielňami.  
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Podujatie 2.12.2015 : Hodina vlka – namiesto autorskej besedy sa konalo čítanie z tvorby 
Jaroslava Klusa (autor knihy Hodina vlka sa pre chorobu nemohol dostaviť na podujatie). 
Podujatie viedla Mgr. Helena Pagáčová, ktorá pre účastníkov odprezentovala tvorbu 
spisovateľa. 

 
 

 
 
Podujatie 3.12.2015 : Literárny odkaz Rudolfa Jašíka a súčasná slovenská literatúra 
(seminár s príspevkami Petra Holku a Rudolfa Geráta pokračoval zaujímavou besedou 
prednášajúcich a prítomných študentov) 
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Podujatie 3.12.2015 : Láska prebýva na Kilimandžáre – autorská beseda a prezentácia 
najnovšej knihy Petra Holku 
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Podujatie 3.12.2015 : Tvorivé písanie – literárny workshops Katarínou Tholtovou určený 
začínajúcim mladým autorom 
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Podujatie 3.12.2015 : Mladí prozaici – seminár hodnotiaci tvorbu začínajúcich autorov – 
účastníkov 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 
za účasti odbornej poroty hodnotiacej súťažné texty – Máriou Bátorovou, Alexandrom 
Halvoníkom a Dušanom Mikolajom. 
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Podujatie 3.12.2015 : Literárny galavečer – slávnostné vyhodnotenie 47. ročníka 
Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce. Udelenie ocenení: 
Hlavnej ceny Jašíkových Kysúc, Prémie Literárneho fondu SR, Ceny Jozefa Hnitku a čestné 
uznania.   
 

 
Program Literárneho galavečera otvorila Mgr. Helena Pagáčová, ktorá privítala hostí a účastníkov. 
Večerom sprevádzala moderátorka – Mgr. Bc. Katarínou Borisovou, ktorá viedla aj Literárne dialógy 
s ocenenými mladými autormi. 
 

 
 

V programe vystúpili dvaja mladí hudobníci, študenti na Konzervatóriu v Žiline – Pavol Marek 
a Radovan Hrbek, ktorí spríjemňovali svojou hudbou chvíle účastníkom večer. Predniesli skladby 
súčasných skladateľov, ale aj klasikov. 
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Odovzdávanie ocenení a ocenení účastníci súťaže, ktorí prijali pozvanie na slávnostné vyhodnotenie. 
 

 
 

 
 

Ukážky z tvorby ocenených mladých autorov počas Literárnych dialógov, ktoré sa konali v rámci 
Literárneho galavečera recitovali herec Michal Pavlík a študentka konzervatória Miriam Slezáková. 
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V závere Literárneho galavečera sa konala beseda s najúspešnejšou účastníčkou 47. ročníka 
Jašíkových Kysúc – laureátkou Jašíkových Kysúc 2015 – Dominikou Moravčíkovou, ktorá 
na nej odprezentovala aj ďalšiu svoju literárnu tvorbu. 
 

15/18 



Podujatie 4.12.2015 :Pietna spomienka na Rudolfa Jašíkav Turzovke 
Zúčastnili sa jej spisovatelia, mladí autori 47. Ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže 
mladých prozaikov Jašíkove Kysuce a predstavitelia mesta Turzovka spolu s ďalšími 
účastníkmi. 
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Podujatie 3.12.2015 :Literatúra faktu – autorská beseda s Dušanom Mikolajom 
V Kultúrnom a spoločenskom stredisku Turzovka sa konala 4.12.2015 beseda s Dušanom 
Mikolajom na tému „Literatúra faktu“. Bola určená študentom stredných škôl. 
 

 
 
3. Publicita podporeného projektu, sprievodný propagačný materiál 

(pozvánky, program), vydané dokumenty  
 

Knižnica o tom, že projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR informovala 
v súlade s intenciami Ministerstva kultúry SR. Požadované loga (s nápismi „Realizované 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR“) boli umiestnené na všetkých tlačených 
produktoch - na pozvánkach, programe, všetkých plagátoch; detto logo ŽSK a informácia 
„Spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom“. //Knižnica si v rámci publicity 
a propagácie podujatí vyrobila Program Jašíkových Kysúc 2015 formátu A3 a A4, ktorý 
zároveň slúžil aj ako celková pozvánka, a taktiež na každé podujatie bol vyrobený plagátik 
formátu A4, ktorý bol zároveň vo formáte A5 používaný ako pozvánka. Všetky tieto 
materiály boli vyvesené v knižnici, v niektorých vybraných verejných knižniciach v regióne, 
na stredných a základných školách, na výveskách v meste Čadca, Turzovka a Kysucké Nové 
Mesto.  

Požadované logo (s nápisom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
SR“) bolo umiestnené pri výstavách konaných v rámci literárneho festivalu; detto logo 
ŽSKa informácia „Spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom“. 

O tom, že Jašíkove Kysuce 2015 sa konal aj vďaka finančnej podpore Ministerstva 
kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja sme informovali aj tlačovej správe knižnice 
a v regionálnych médiách.  

 
Knižnica uvádzala všetky náležitosti súvisiace s dotovaním a spolufinancovaním 

projektu tak, ako je to uvedené a požadované v čl. 2 ods.11. – 13. Zmluvy o dotácii. 
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Na samostatný stojan 
bol umiestnený plagát, 
na ktorom bolo veľké 
logo Ministerstva 
kultúry SR s nápisom 
„Realizované 
s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR“, 
logo ŽSK a informácia 
„Spolufinancované 
Žilinským 
samosprávnym 
krajom“ a organizátorov. 
Tento výstavný stojan 
bol umiestnený na 
čelnom mieste pri 
každom podujatí. 
 
 

 
4. Informácie o odbornej a mediálnej odozve (zverejnené v tlači a iných 

médiách) 
 

Literárny festival a Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce sa 
pripravovali a organizovali za mediálnej účasti časopisov Dotyky – časopis pre mladú 
literatúru a umenie a Orol – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, regionálnych 
týždenníkov Kysuce a e-Kysuce, MY Kysucké noviny a Kysuckej televízie. 
Pripravujú sa články v časopisoch Dotyky – časopis pre mladú literatúru a umenie, Orol– 
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. 
 
V Čadci, 04. 01. 2016 
 
 
Vypracovala:                                      
Mgr. Janka Mudríková,                                      
projektový manažér                        
 
 

 
 
 
                                          Schválila: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
                                                           Kysuckej knižnice v Čadci  
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Finančné vyhodnotenie projektu „Mladí prozaici – 47. ročník 
Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce a literárny festival“ 

 
(Komentár) 

 
Evidenčné číslo žiadosti: MK-1302/2014/4.5.6 
Zmluvu o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: 
ŽSK-KK ČA/2015/4.5.6 (ďalej v texte len „Zmluva o dotácii“) 

 
Kysucká knižnica v Čadci 25.11.2014 zaslala na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
žiadosť o podporenie projektu „Mladí prozaici – 47. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže 
Jašíkove Kysuce a literárny festival“. 
Celková výška rozpočtu projektu bola uvádzaná vo výške 6 188,00 € (z toho požadovaná 
dotácia4 347,00 € a spolufinancovanie 1 841,00 €). 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo Kysuckej knižnici v Čadci (ďalej len 
„knižnica“) ako konečnému prijímateľovi príspevok na realizáciu podujatia vo výške 1 500,00 
€ (slovom: jedentisícpäťsto eur) prostredníctvom poskytovateľa Žilinského samosprávneho 
kraja.  
Poskytovateľ a konečný príjemca uzatvorili 10.7.2015 Zmluvu o poskytnutí dotácie 
Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: ŽSK-KK ČA/2015/4.5.6, kde sa 
uvádza, že poskytnutý príspevok sa má využiť na tieto druhy výdavkov – forma BV:  

- cestovné a prepravné do výšky 300,00 €,  
- ubytovanie 600,00 €,  
- odmeny (honoráre) a osobné náklady2 097,00 €. 

Pri používaní dotácie knižnica dodržiavala maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a postupovala v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Knižnica vedie o dotácii účtovnú evidenciu v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Dotácia vo výške 1 500,00 € bola vedená na stanovenom účte: SK48 8180 0000 0070 0048 
1360. Spolufinancovanie vo výške 309,00 € bolo vedené na stanovenom účte: SK48 8180 
0000 0070 0048 1352 . 
 
Jednotlivé položky rozpočtu plánované a čerpané v zmysle zmluvy č. ŽSK-KK 
ČA/2015/4.5.6 :  

 
- Cestovné náklady mladým autorom a preprava - požadovaná dotácia: 

300,00 €/schválené čerpanie do výšky 300,00 €/  
skutočné čerpanie: 153,66 € (z toho: dotácia spolu 150,00 €, 
spolufinancovanie zo zdroja VÚC spolu 2,50 €, spolufinancovanie zo 
zdroja vlastné spolu 1,16 €): 

a) cestovné bolo uhradené 4 účastníkom //finančné čiastky 20,63€, 
20,63 €, 12,00 € a 10,40 € boli po vydokladovaní - cestovné 
príkazy a cestovné lístky, 

b) preprava Čadca – Turzovka na pietnu spomienkovú slávnosť - 
90,00€; 
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- Ubytovanie mladých autorov a hostí - požadovaná dotácia 600,00 € 
/schválené čerpanie do výšky 600,00 € / skutočné čerpanie: 136,50 € - 
spolufinancovanie zo zdroja VÚC; 
 

- Honoráre a osobné náklady - požadovaná dotácia spolu: 2097,00 € 
/schválené čerpanie dotácie do výšky 2 097,00 € /  
skutočné čerpanie: 1 520,00 € (z toho: dotácia 1 350,00 € 
a spolufinancovanie zo zdroja VÚC 170,00 €). 

 
Pri používaní dotácie knižnica postupovala maximálne hospodárne, efektívne a dodržiavala 
maximálnu účinnosť v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a postupovala v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (robil sa prieskum cien na trhu za služby a tovary prevažne na webových stránkach 
dodávateľov, telefonicky). 
 
Z h r n u t i e 
 
Skutočné čerpanie dotácie: 1 500,00€ //nevyčerpané prostriedky 00,00€  
Stručný rozpis čerpania dotácia:  1 500,00 € (v tom: cestovné a prepravné spolu 150,00 € a 
odmeny autorom – honoráre spolu 1 350,00 €) 
 
Skutočné čerpanie spolufinancovania zdroj VÚC: 309,00€ // nevyčerpané prostriedky 
00,00 € 
Stručný rozpis čerpania spolufinancovania zo zdroja VÚC(v tom: cestovné a prepravné spolu 
2,50 €, ubytovanie spolu 136,50 €, odmeny autorom – honoráre spolu 170,00 Eur) 
 
Skutočné čerpanie spolufinancovania zdroj vlastné zdroje: 1,16 Eur, a to na cestovné 
a prepravné. 

 
Z prijatej dotácie nevznikli žiadne výnosy. 
 
 
V Čadci, 04.01. 2016 
 
 
Komentár vypracovala: Mgr. Janka Mudríková, projektový manažér 
kontakt:  0918 597 277 
mudrikova@kniznica-cadca.sk 
 
Prílohy spracovala a podklady pripravila: Ing. Vlasta Mráziková, ekonóm 
kontakt:  041 4334 115 
ekonom@kniznica-cadca.sk 
 
 
 
 
 

Schválila: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
                                                           Kysuckej knižnice v Čadci  
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