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TLAČOVÁ SPRÁVA 

ZEMPLÍNSKE  PERO 2018 

Miesto: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce   

 Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk 

 Názov podujatia: ZEMPLÍNSKE PERO 2018 

 Termín podujatia: 7.12.2018  

Informácie k podujatiu: Mgr. Alena Navrátilová, zuc@zosmi.sk   

Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk 

 

     Býva už takou tradíciou, že záver roka je v Zemplínskom osvetovom stredisku  spätý so 

slávnostným vyhodnotením súťaže pre začínajúcich autorov ZEMPLÍNSKE PERO. Súťaže, ktorej 

vyhlasovateľom  je Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK. 

     7. decembra 2018 sa o 10.00 hod.  v galérii Zemplínskeho osvetového strediska stretnú všetci tí, 

ktorí prispeli svojimi prácami do tohto jubilejného ročníka. Najskôr to budú tvorivé dielne a o 13.00 

hod. slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie ocenení.  

     Prvý ročník tejto súťaže bol vyhlásený v roku 1999. Hlavným zámerom bolo podchytiť 

začínajúcich autorov a poskytnúť priestor na prezentáciu a konfrontáciu v regióne Zemplína. Súťaž 

žila počas dvadsiatich rokov svojim životom. Počas  trvania sa z dvoch kategórií  rozšírila na 4 a 

okrem stredoškolákov, vysokoškolákov a dospelých ponúkla priestor na prezentáciu aj žiakom 

základných škôl. Bol to dobrý krok, svedčí o tom aj každoročná účasť do stovky súťažiacich. 

    Keď sa dnes obzrieme späť, vidíme dvadsať ročníkov literárnej súťaže. Súťaže, ktorá má v regióne 

svoje meno, tradíciu, svoju tvár. Vidíme množstvo začínajúcich autorov, mladých aj tých skôr 

narodených , množstvo príspevkov, stretnutí, zasadnutí poroty  aj rozborových seminárov.  

     Počas dvadsaťročnej histórie sa do súťaže zapojilo  1029 súťažiacich a jednotlivé poroty zhodnotili 

2054 príspevkov.  

      V tomto jubilejnom ročníku sa porota  popasovala so 116 prácami od 66 autorov v poézii a próze. 

Aj tento rok bola najviac zastúpená 2. kategória: žiakov 7.-9. ročníkov ZŠ. 

     Súťažné príspevky hodnotila 5 členná odborná porota v zložení : Silvia Zubková, Jela Timková, 

Irena Vargová, Erika Kuriľáková a Katarína Varechová. 

     Veríme, že v budúcnosti k nárastu kvality i kvantity prispeje aj naša cielená pomoc 

prostredníctvom tvorivých dielní, tak ako tomu bolo aj dnes, pri jubilejnom 20. ročníku. Všetky tieto  

aktivity boli podporené z verejných  zdrojov  Fondu na podporu umenia. 
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