
Oravská muzeálna spoločnosť  
a 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

V Dolnom Kubíne   
  

vyhlasujú 
  

pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O. Hviezdoslava celoštátnu literárnu súťaž dospelých začínajúcich autorov 
  

Hviezdoslavova múza 
  

Podmienky súťaže: 
súťaže sa môžu zúčastniť dospelí začínajúci autori (od  25 r. - bez obmedzenia veku), ktorých práce neboli doposiaľ knižne 

publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže. 

Vyžadujú sa kratšie literárne útvary v kategórii poézia 1 – 3 básne,  

alebo  

1 – 3  prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán v kategórii próza. 

  
Porota udelí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii. Taktiež môžu byť udelené mimoriadne ceny organizátorov.  

  
Vyhodnotenie literárnej súťaže Hviezdoslavova múza  a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Literárnej 

expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v mesiaci jún 2019.  

Víťazom bude zaslaná pozvánka. 
  
  

Výsledky po vyhodnotení organizátori zverejnia na stránke: 
www.oravskemuzeum.sk  

Súťažné práce  spolu s vyplnenou prihláškou zasielajte v troch tlačených exemplároch poštou 
   a 1 x mailom v elektronickej forme (.docx) do 30. mája 2019 na adresu: 

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava 

Hviezdoslavovo nám č. 7 
026 01 Dolný Kubín 

( obálku označte heslom „Hviezdoslavova múza“ ) 
e- mail: literarne@oravskemuzeum.sk 

 súťažné práce  autorom späť nevraciame. 
  

   

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

 

http://www.oravskemuzeum.sk/


Prihláška do literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOVA MÚZA 

 
Adresa, na ktorú je potrebné súťažné práce odoslať    Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

Hviezdoslavovo nám č. 7 
026 01 Dolný Kubín 

( obálku označte heslom „Hviezdoslavova múza“ ) 

 
Údaje o autorovi, ktorý zaslal literárnu prácu do súťaže 

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

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

Súťažná kategória:  Poézia   Próza 

Meno a priezvisko autora: ..................................................................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................................................................................................................................................................................. 

Adresa autora 

Ulica: ............................................................................................. 

Obec: ............................................................................................. 

PSČ: ............................................................................................... 

E-mail: .......................................................................................... 

Tel.: .............................................................................................. 

 
Prehlasujem, že môj príspevok (ani jeho časť) zaslaný do literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOVA MÚZA nebol nikde verejne publikovaný. 
Súhlasím s prípadným časopiseckým a knižným publikovaním mojej poviedky, ak bude ocenená. Zaväzujem sa, že dodržím všetky 
podmienky pre účasť v súťaži a som si vedomý/á, že v prípade porušenia mi môže vyhlasovateľ udelené ocenenie odňať. Svojim podpisom 
vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom NRSR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení 
neskorších predpisov. Autor ako dotknutá osoba poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie svojich osobných údajov pre potreby 
vyhlasovateľov na účely spracovania prihlášok do súťaže na obdobie do 31. 12. 2020. 
 
 
 
 
Dátum:..........................................................................................  Podpis:.......................................................................................... 


