
 
 

SÚŤAŢ AMATÉRSKYCH AUTOROV 

Z RADOV PROFESIONÁLYCH VOJAKOV, ZAMESTNANCOV, RODINNÝCH 

PRÍSLUŠNÍKOV, VOJENSKÝCH DÔCHODCOV A VETERÁNOV 

OZBROJENÝCH SÍL SR 

 

P r o p o z í c i e  s ú ť a ţ e 

 

Vyhlasovateľ  
Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš (PÚ OS SR)  

 

Organizátor  
PÚ OS SR, Oddelenie výchovných a kultúrnych činností 

 

Poslanie súťaţe  
Rozvíjať pozitívny postoj a záujem o kultúrne a umelecké tradície v Ozbrojených silách SR. 

Viesť príslušníkov OS SR k tvorivosti, aktivite a formovaniu osobnosti cestou umenia. 

Vytvoriť priestor pre neprofesionálnych autorov na prezentáciu svojich diel a podporiť ich 

ďalší rozvoj vhodnými námetmi, ako aj konfrontáciou s tvorbou iných autorov.  

 

Súťaţné kategórie  
 

1. Poézia  

 

2. Próza  

 

Kalendár súťaţe  
Uzávierka: 15. október 2014  

Hodnotenie odbornou komisiou: október 2014  

Vyhlásenie výsledkov: november 2014 

  

Podmienky  

 

1. Príspevky  v jednom výtlačku spolu s prihláškou osobne odovzdať alebo zaslať poštou na 

adresu PÚ OS SR v obálke označenej názvom súťaže.  

 

2. Formát súťažného príspevku – A4, písaný na PC alebo písacom stroji. Súčasne zaslať 

príspevky aj v elektronickej podobe prostredníctvom emailu (viď kontakt).  

 

3. Každý autor môže do súťaže prihlásiť max. 5 príspevkov.  

 

4. Povinné údaje na začiatku každého súťažného príspevku – názov, meno a priezvisko 

autora a súťažná kategória.  

 

5. Rozsah prác:  

 poézia – max. 60 veršov,  

 próza – max. 30 normovaných strán (30 riadkov, prípadne 1800 znakov).  



6. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, doteraz nepublikované ani ocenené v inej 

súťaži.  

 

7. Súťažné príspevky sa nevracajú.  

 

8. Organizátori súťaže neakceptujú súťažné práce, ktoré:  

 

 nespĺňajú vopred stanovený rozsah a formu,  

 neobsahujú základné informácie (meno a priezvisko autora, súťažná kategória).  

 

9. Každý účastník súťaže bude oboznámený s výsledkami súťaže.  

 

10. Všetci účastníci súťaže budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov. 

 

11. Autor svojím podpisom na prihláške vyjadruje súhlas s využitím súťažných prác na 

propagáciu OS SR v rámci rezortu obrany aj po skončení súťaže.  

 

12. Autor svojím podpisom na prihláške vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže.  

 

Vyhodnotenie  
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje organizátor. Na základe jej 

rozhodnutia bude stanovené poradie. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť aj ďalšie ceny.  

 

Súťaţné príspevky zasielajte spolu s prihláškou na adresu  
Personálny úrad OS SR 

Oddelenie výchovných a kultúrnych činností 

Demänová 393 

031 01 Liptovský Mikuláš 1 

 

Kontakt a bliţšie informácie  
Ing. Gabriela SOTONIAKOVÁ, Ing. Vladimír SLAVÍK 

Oddelenie výchovných a kultúrnych činností PÚ OS SR 

tel.: 0960 428 165 (428 131) 

e-mail: gabriela.sotoniakova@mil.sk, vladimir.slavik@mil.sk  
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