
            Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku  
                      a Klub Tomáša Munka v Ružomberku  

 vyhlasujú IV. ročník celoslovenskej súťaže 
 na podporu duchovného literárneho odkazu   

Janka Silana,  

 básnika slovenskej katolíckej moderny  

     

L I T E R Á R N A 

SÚŤAŽ
Slávme to spoločne 2017 
 

Porota 

Ján Gavura (básnik, prekladateľ, literárny vedec, vydavateľ) 

Jana Juhásová (literárna vedkyňa) 

Juraj Kuniak (básnik, vydavateľ)  

Vít Slíva (básnik, Česká republika) 

Silvia Kaščáková (poetka, textárka) 

 

 

Propozície súťaže 
Poslanie a cieľ súťaže:  

Štvrtý ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Slávme to spoločne 2017“ je 

organizovaný na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, 

významného básnika katolíckej moderny.  

Je pokračovaním I. ročníka, ktorý sa konal na PF KU v roku 2014. 

Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym 

hodnotám, zvlášť k odkazu básnického diela Janka Silana a dať podnet 

na reflexiu jeho diela prostredníctvom literárnej podoby – vlastnej 

literárnej tvorby študentov VŠ z celého Slovenska.  

 

Súťažná kategória:  

Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi 

všetkých slovenských vysokých škôl.  Súťaž je určená autorom  

do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry.  

Súťaž je jednokolová  –  celoslovenská. 

Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti – Slováci, ktorí študujú  

na VŠ v Českej republike. 

Tematické zameranie: 

Tematické zameranie súťaže nie je zaväzujúco určené.  

Básnická tvorba súťažiacich môže a nemusí priamo súvisieť  

s literárnou tvorbou Janka Silana.  

 

                                                     

 

Podmienky: 

Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov  

v rozsahu do 150 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť  

do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete).  

Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku. Súťaž je anonymná.  

Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora.  

 

Súťažiaci k zásielke v zalepenej obálke priloží svoje údaje  

(meno, adresu, rodné číslo, vysokú školu, e-mailovú adresu).  

Vytlačené súťažné práce je nutné poslať v troch exemplároch  

na nižšie uvedenú adresu. 

 

 

 

Adresa: 

Silvia Kaščáková 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Pedagogická fakulta 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok 

s označením obálky „Slávme to spoločne 2017“ 

Prijímajú sa  len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou,  

pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.  

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú. Všetky súťažné práce môžu  

byť použité (publikované) v rámci propagácie súťaže.  

Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade,  

že by nemohli dosiahnuť cieľ súťaže. 

 

Dôležité dátumy: 

Vyhlásenie súťaže:  20. august 2017 

Uzávierka  súťaže:  15. október 2017 

Súťažné práce posudzuje odborná porota, ktorú vymenujú organizátori. 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční  

v novembri 2017 

Silvia Kaščáková, koordinátorka súťaže,  www.pf.ku.sk 

e-mail: silvia.kascakova@ku.sk 

(Titulné foto: zdroj internet) 

 

http://pf.ku.sk/component/comprofiler/userprofile/silvia_kascakova.html
http://pf.ku.sk/component/comprofiler/userprofile/silvia_kascakova.html
mailto:silvia.kascakova@ku.sk

