
Slovenský literárny klub v ČR
vypisuje pod záštitou veľvyslanca SR v ČR 

J. E. Petra Weissa a s podporou 
Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR,

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
hl. m. Praha a MČ Praha 113.

Jána Kollára

Uzávierka je 
28. októbra 2017, 

rozhoduje dátum odoslania.

Výsledky budú vyhlásené do 
konca roka na slávnostnom večere 

v novootvorenom Slovenskom dome 
v Prahe za účasti popredných 
osobností kultúrneho života.

V každej kategórii bude udelená prvá, 
druhá a tretia cena. Všetci ocenení autori 

budú pozvaní na vyhlásenie s uhradením 
cestovných výdavkov, získajú Cenu Jána Kollára 
a ďalšie hodnotné vecné ceny od organizátora, 

partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce 
budú publikované a honorované 

v kategórii A sumami 1 500, 1 000 a 500 Kč, 
v kategórii B 2 000, 1 500 a 1 000 Kč 

a v kategórii C 5 000, 3 000 a 2 000 Kč. 
Porota, zložená z popredných spisovateľov a odborníkov, 

môže udeliť aj zvláštnu prémiu.

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým 
autorom žijúcim v ČR (na občianstve či druhu pobytu 
nezáleží) v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine 
alebo so slovenskou tematikou. Žáner je ľubovoľný 
— poviedka, esej, fejtón a podobne.

Súťaž sa vypisuje v troch kategóriách:
A. žiaci základných škôl
B. študenti stredných škôl 
C. študenti vysokých škôl vrátane   

      doktorandov a ostatní 
    mladí autori do 30 rokov

V kategórii A je predpísaný 
rozsah do 4 normostránok, 
v kategórii B do ôsmich 
a v kategórii C 
do 12 normostránok
(1 normostránka má 
30 riadkov, 
60 znakov 
v každom riadku).

Partneri:
Slovenský inštitút v Prahe, Mesto Mošovce, European Institute of Security and Crisis Management,

Spolok slovenských spisovateľov, Literárne informačné centrum Bratislava, 
Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko-český klub Praha, Svetové združenie Slovákov v zahraničí,

Spoločnosť Jána Kollára Praha, Matica slovenská a Pohl CZ, a. s.

Každý 
súťažiaci 

smie poslať 
jednu, dosiaľ 

nepublikovanú 
prácu, a to 
vo formáte 

Microsoft Word 
e-mailom 
na adresu 

kollar@czsk.net. 
Na príspevku musí 

byť označená
kategória, nie 

však meno autora. 
Súťažiaci v samotnom 
e-maili uvedie údaje 

o autorovi (názov 
príspevku, meno 

a priezvisko, adresu, dátum 
narodenia a kontaktné 

telefónne číslo).

ročník
literárnej súťaže


