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TLAČOVÁ SPRÁVA -  ZEMPLÍNSKE  PERO 2019  

Miesto:    Galéria Zemplínskeho osvetového strediska, 

                                                Gorkého 1,   071 01 Michalovce 
 

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

Usporiadateľ :  Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK 
                                                

Názov podujatia:  ZEMPLÍNSKE  PERO  2019 – 21. ročník literárnej súťaže pre 

začínajúcich autorov 
 

Termín podujatia:   3 .december  2019 

Kontaktná osoba :  Mgr. Alena Navrátilová   ZOS MI – 0905 668 044 

zuc@zosmi.sk 

Informácie o podujatí : www.zosmi.sk 

ZEMPLÍNSKE PERO 

     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. 

    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.  

 „ Minulý rok sme úspešne zavŕšili dvadsiaty, jubilejný ročník Zemplínskeho pera. Môžeme 

konštatovať, že Zemplínske pero dosiahlo vek dospelosti. Inými slovami povedané, táto 

literárna súťaž potvrdila svoju potrebu či opodstatnenosť a zaradila sa medzi 

najvýznamnejšie literárne súťaže v našom regióne,“ uviedla Alena Navrátilová zo 

Zemplínskeho osvetového strediska.  

3. decembra 2019 sa o 10.00 hod.  v galérii Zemplínskeho osvetového strediska stretnú všetci 

tí, ktorí prispeli svojimi prácami do tohto ročníka . Tešíme sa, že aj v tomto ročníku sa 

objavili noví autori, že prijali naše pozvanie a zapojili sa do súťaže.  

Celkovo súťažilo  91 autorov so 167 prácami .Zapojilo sa 9 základných a8á stredných škôl 

nášho regiónu. Práce hodnotila odborná porota v zložení : Katarína Varechová - predsedníčka 

poroty, autorka, ktorá sa venuje tvorbe pre deti a scenáristka Divadla pri fontáne, členkami 

poroty boli Jela Timková a Irena Vargová. 

    Literárne súťaže sú na to, aby sa autori konfrontovali s inými autormi, aby si vypočuli 

názor poroty a videli svoju tvorbu v kontexte iných začínajúcich  autorov. Každá literárna 

súťaž je iná a aj každý ročník  súťaže je iný! My sa už teraz tešíme na ten budúcoročný                                                                                                             

                                                                                                                                          Michalovce 27.11.2019 
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