
Literárna súťaž Cena Rudolfa Fabryho 

(štatút) 

 

Štatút literárnej súťaže Cena Rudolfa Fabryho 

  

Článok I 

Základné ustanovenia  

1. Cena Rudolfa Fabryho je celoslovenským literárnym podujatím mladej generácie slovenských 

básnikov.  

Poslaním podujatia je:   

a/ literárna súťaž mladých básnikov, 

b/ konfrontácia tvorivých úsilí mladej básnickej generácie s vývojovými tendenciami a tradíciami 

slovenskej poézie, 

c/ stretnutia, diskusie, seminár a beseda mladých básnikov s porotcami a predstaviteľmi súčasnej 

poézie. 

2. Cena Rudolfa Fabryho sa uskutočňuje každoročne v rodisku Rudolfa Fabryho v Budmericiach.  

Miesto, termín konania, podujatie po obsahovej a organizačnej stránke zabezpečujú Spolok 

slovenských spisovateľov v spolupráci s obcou Budmerice, Literárnym informačným centrom, 

Literárnym fondom a časopisom SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky. 

 

Článok II  

Program  

Program Ceny Rudolfa Fabryho pozostáva zo:  

a/ slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže, 

b/ hodnotenia literárnych prác mladých autorov na osobitnom seminári,  

c/ ďalších kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú diskusia, besedy s hosťami i porotcami, 

literárno-umelecký večer a pod.  

 

Článok III  

Usporiadatelia  

Usporiadateľmi Ceny Rudolfa Fabryho sú Spolok slovenských spisovateľov, obec Budmerice, 

Literárne informačné centrum, Literárny fond, časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky.  

 



Článok IV  

Literárna súťaž  

1. Cieľom literárnej súťaže Cena Rudolfa Fabryho je pripomenúť si odkaz významného básnika, 

ďalej podchytiť tvorivú iniciatívu mladých poetov a vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu 

talentovaných autorov.   

2. Súťaž vypisujú usporiadatelia Ceny Rudolfa Fabryho pre slovensky píšucich autorov do 30 

rokov, ktorí nemajú knižne vydané vlastné dielo umeleckej literatúry. 

3. Vypísanie súťaže sa zverejňuje v tlači. Uzávierka súťaže je najmenej 1 mesiac pred vyhlásením 

jej výsledkov.  

4. Súťaž je anonymná. Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov v súhrnnom 

rozsahu do 170 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde 

publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku. Na žiadnej strane 

príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke v zalepenej obálke 

priloží svoje údaje (meno, adresa, rodné číslo), alebo ich zašle e-mailom v samostatnom word 

súbore spolu s prihlásenými prácami.   

5. Súťažné práce je nutné posielať na adresu: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 811 

01, Bratislava (poštou posielané zásielky nezasielať doporučene), alebo e-mailom na: 

cenarudolfafabryho@gmail.com. Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané e-mailom, 

alebo poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) pred uzávierkou súťaže.  

Obálku alebo e-mail treba označiť heslom: „Cena Rudolfa Fabryho“. Texty súťažných prác sa 

autorom nevracajú.  

6. Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori.  

Porota navrhuje udeliť:   

a/ cenu v sume 250,- € s titulom „laureát Ceny Rudolfa Fabryho“ za príspevok mimoriadnej 

kvality, 

b/ 3 prémie po 150,- € za najlepšie práce,  

c/ najviac 7 čestných uznaní.  

7. Porota môže navrhnúť niektoré z ocenení neudeliť.  

8. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v rámci slávnostného vyhodnotenia Ceny Rudolfa Fabryho. 

9. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať práce v literárnom časopise DOTYKY a v iných 

periodikách.  

 

Článok V  

Financovanie  

mailto:cenarudolfafabryho@gmail.com


Finančné náklady spojené s organizáciou podujatia Cena Rudolfa Fabryho zabezpečujú 

usporiadatelia na základe vzájomnej dohody.  

Literárny fond uhradí 1 prémiu v rámci Ceny Rudolfa Fabryho vo výške 150,- € 

a príspevky za kritické hodnotenie tvorby pre členov odbornej poroty.  

 

Článok VI  

Záverečné ustanovenie  

Podľa tohto štatútu sa postupuje od roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasadnutie výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru č. 1 / 2019, dňa 22. 1. 2019:  
 
 
 
45. Členovia výboru SPL sa oboznámili so znením štatútu Literárnej súťaže Cena  
      Rudolfa Fabryho. Výbor schválil finančnú participáciu na tomto podujatí formou 
      príspevkov za kritické hodnotenie pre členov poroty a udelením 1 prémie LF. 
       
46. Výbor navrhuje Spolku spisovateľov doplniť štatút CRF o nasledovnú formuláciu: 
 
      Článok V – Financovanie 
 
      Finančné náklady spojené s organizáciou podujatia Cena Rudolfa Fabryho  
      zabezpečujú usporiadatelia na základe vzájomnej dohody.  
      Literárny fond uhradí 1 prémiu v rámci Ceny Rudolfa Fabryho vo výške 150,- € 
      a príspevky za kritické hodnotenie tvorby pre členov odbornej poroty;  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                              Spolok slovenských spisovateľov 
                                                                              PhDr. Miroslav Bielik 
                                                                              - predseda 
                                                                              Laurinská 2 
                                                                              815 84 Bratislava 1 
                                                                   
 
 
 
 
                                                                           / 2019                                       23. 1. 2019 
 
   Tvorivá súťaž Cena Rudolfa Fabryho 
 
    Vážený pán predseda, 
 
                                       členovia výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru sa na svojom 
zasadnutí dňa 22.1.2019 oboznámili so znením štatútu Literárnej súťaže Cena Rudolfa 
Fabryho. Výbor schválil finančnú participáciu na tomto podujatí formou príspevkov za 
kritické hodnotenie pre členov poroty a udelením 1 prémie LF. 
 
     V týchto intenciách si Vám dovoľujeme navrhnúť doplnenie Štatútu Ceny Rudolfa 
Fabryho o nasledovnú formuláciu: 
 
      Článok V – Financovanie 
 
      Finančné náklady spojené s organizáciou podujatia Cena Rudolfa Fabryho  
      zabezpečujú usporiadatelia na základe vzájomnej dohody.  
      Literárny fond uhradí 1 prémiu v rámci Ceny Rudolfa Fabryho vo výške 150,- € 
      a príspevky za kritické hodnotenie tvorby pre členov odbornej poroty;  
 
V prípade, že so znením štatútu súhlasíte bez pripomienok, oznámte nám to písomne.        
 

 
     S priateľským pozdravom 
 
 
                                                                                    JUDr. Ladislav  S e r d a h é l y  
                                                                                                     riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Anna Bédiová / 52 96 35 29 , bediova@litfond.sk 
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