
Milé autorky, milí autori! 

 

Súťaž o Literárnu cenu Čakanky za kalendárny rok 2021 sa uzavrela. Porota 

prijala 97 príspevkov od 89 autorov. Všetky práce pozorne prečítala a na hodnotiacom 

stretnutí po konfrontovaní názorov jednotlivých porotcov a sčítaní bodov ich 

ohodnotila. Skôr ako si prečítate záverečný „verdikt“ poroty, chceme Vám poskytnúť 

stručnú charakteristiku 12. ročníka našej literárnej súťaže.  

Žijeme neisté „časy“, obdobie pandémie a izolácie vystriedala neistá politická 

situácia a vojnový konflikt na Ukrajine. Akoby táto vonkajšia neistota nepriamo 

vstúpila do našej súťaže a v 12. ročníku sme dostali menej prozaických prác  

( s prevahou poviedkovej tvorby). Prózu nahradila poézia, pribudlo najmä mladých 

a najmladších autorov. Hovorí sa, že v neistých časoch je poézia na vzostupe, pretože 

na malej ploche básne prostredníctvom poetickej skratky možno povedať viac  

a za kratší čas ako v románe, ktorý vyžaduje istú epickú šírku, aby vyjadril autorove 

idey. Aj keď niektorí autori mohli pociťovať úzkosť z neistej budúcnosti, v témach alebo 

motívoch to nebolo také citeľné. Porota postrehla, že v prácach (básňach i poviedkach) 

dominovali predovšetkým ľudské hodnoty: láska, priateľstvo, generačné porozumenie, 

vzťah k prírode  a drobné životné radosti či sklamania. 

Literárnu súťaž Čakanky teší, že pribúda autorov z rôznych končín Slovenska, 

od východnej hranice až po západnú, a opäť sa nám prihlásili autori píšuci po česky 

a pochádzajúci z Českej republiky. V tomto ročníku v našej súťaži chýbali profesionálni 

autori, a tak bola súťaž vyrovnanejšia a prejavilo sa to v bodovom hodnotení, medzi 

príspevkami nebolo veľké kvalitatívne rozpätie. Veríme, že nielen ocenených autorov, 

ale každého zúčastneného autora súťaž povzbudila a priniesla mu osobné obohatenie 

a potešenie.  

Opäť sa chceme osobitne poďakovať našim najväčším prispievateľom a to:  

ZUŠ Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne, mladým autorom aj učiteľom, ktorí vedú 

svojich žiakov k písaniu umeleckých textov i  k pestovaniu jazyka a kultúrnosti. To platí 

tiež o Gymnáziu v Topoľčanoch na Ulici 17. novembra a Mgr. Zuzane Martiškovej, 

ktorá vo svojom literárnom klube už po mnoho rokov rozvíja umelecké cítenie 

a autorské písanie. Rovnako sme vďační našim skalným autorom, ktorí pravidelné 

prispievajú do našej súťaže a niektorí z nich prešli z oblasti tvorby najmladších autorov 

do oblasti tvorby dospelých autorov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli poslať svoju tvorbu do našej súťaže a skúsiť 

šťastie. Ak sa tento rok neumiestnili na ocenených miestach, nech nehádžu flintu  

do žita, resp. nech nevešajú hlavu, môže sa im to podariť v nasledujúcich ročníkoch.  

Súťaž sa uzavrela, 12. ročník sa stal minulosťou, ale ocenení autori budú pozvaní  

na slávnostné odovzdávanie cien a kultúrny program Slová a Tóny, ktorý sa bude konať 

v sobotu 28. mája 2022 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. 

 

         Čakanka, n. o. 
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Výsledky súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o., za rok 2021 

 

 

Oblasť tvorby dospelých autorov 

 

POÉZIA 

1. miesto:    Zuzana Podlešáková 

2. miesto:    Mária Kovalíková 

3. miesto:   Eliška Kohlíčková 

   Magdaléna Martišková 

 

Cena za optimistický pohľad na život a stelesnenie vytrvalosti 

Lenka Podhradská 

 

PRÓZA 

1. miesto:    Lenka Kóňová 

2. miesto:    Eliška Kohlíčková 

3. miesto:   Zuzana Komanová 

    Marianna Michalská 

 

 

Oblasť tvorby mladých autorov 

 

POÉZIA 

1. miesto:     Martina Aneštíková 

2. miesto:    Ema Rusiňáková 

3. miesto:    Ema Frölichová 

 

PRÓZA 

1. miesto:    Simona Martonková 

2. miesto:    Mária Barnovská 

3. miesto:    Michal Fráter 
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Tvorba najmladších autorov 

 

POÉZIA 

1. miesto:    Klaudia Šprochová 

2. miesto:    Ema Jeleňová 

3. miesto:    Kamila Lehetová 

     Lenka Melcherová 

 

PRÓZA 

1. miesto:    Matúš Dubjel 

2. miesto:    Marianna Ibrahimi 

3. miesto:    Daniel Capcara 

     Anežka Ščurková 

 

 

Pri príležitosti 15. výročia vzniku hudobno-slovného programu Slová a Tóny sa 

Čakanka, n. o., rozhodla poďakovať svojim spolupracovníkom za vytrvalú pomoc 

a zvyšovanie estetickej a kultúrnej úrovne jej aktivít a podujatí a udelila: 

 

Cena za tvorbu videí a filmov 

Tibor Dokupil 

 

Cena za prácu s kamerou 

Alojz Částa 

 

Cena za administráciu a vzhľad webovej stránky 

Peter Angelov 

 

 

 

 

 

 


