
Dumky Podvečerné 2015 

Výherná listina 

Do štvrtého ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“ sa zapojilo 234 

súťažných prác, z ktorých odborná porota vybrala a ocenila nasledujúce diela: 

I. súťažná kategória „DUMKA – próza“: 

1. miesto: nebolo udelené 

2. miesto: Pospíšil Tomáš so súťažnou prácou The Shrouded Mirror 

3. miesto: Antalová Elena so súťažnou prácou Ester 

3. miesto: Budinský Ľubomír so súťažnými prácami Už nikdy nechcem chytiť zlatú rybku a 

Cestovateľ 

Čestné uznanie bolo udelené Karbáčovej Dominike za súťažnú prácu Priatelia s maskami. 

II. špeciálna súťažná kategória „DUMKA – thriller“: 

Čestné uznanie bolo udelené Elisabeth B. za súťažnú prácu Paranoja a Mišíkovi Danielovi 

za súťažnú prácu Pod kožou. 

III. súťažná kategória „DUMKA – poézia“: 

1. miesto: nebolo udelené 

2. miesto: Beňo Roman so súťažnými prácami Ornitohaiku a Korisť  

3. miesto: Abasová Jela so súťažnými prácami Obe a Nevyhnuté 

Čestné uznanie bolo udelené Repeľovej Alexandre za súťažnú prácu Dawning, Páleníkovi 

Jozefovi za súťažné práce Vločky, Rosa a Slza a Olexovej Olympii za súťažnú prácu Zimnou 

krajinou. 

IV. súťažná kategória „Próza s Fantasy svetom“: 

1. miesto: Pávová Mína so súťažnými prácami Diva a Amaris 

2. miesto: Maja so súťažnou prácou Zaseknutá v čase 

3. miesto: Evin Šimon so súťažnou prácou Tvrdý oriešok 

3. miesto: Kováč Erik so súťažnou prácou Keď srdce zamrzne 

Čestné uznanie bolo udelené Wanovej Veronike za súťažné prácu Červeň, Alliene za súťažnú 

prácu Proroctvo a Kotradyovej Slavomíre za súťažnú prácu Moľa. 

Ocenenie popularity „Miláčik čitateľov“ si od vás odnáša Fern-babygirl so súťažnou prácou 

Dance will help to open our eyes, za ktorú získala 77 hlasov. O výber výherných súťažných 

prác sa postarala odborná porota v zložení Tomáš Dostál, Zuzana Guričanová, Lukáš 

Herma, Maja Holecyová, Katarína Hutníková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Simona 

Klučiarová, Dana Mačudová, Petra Slováková a Marek Zákopčan. Výhercom 

gratulujeme a vám, milí súťažiaci, ďakujeme za hojnú účasť. Čoskoro k vám zavíta nový 

ročník, ktorý bude plný nielen príjemných zmien, ale aj praktických vylepšení. 

Organizátorky súťaže a odborná porota 
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