
 

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚ ŤAŽE 

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁRE Ň V HURBANOVE 

V SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM OSVETOVÝM STREDISKOM V NITR E 
vyhlasujú 

XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
 
 
Súťaž prebehne v dvoch etapách 
 

1. etapa - okresné kolá – porota zasadá do 9. 4. 2021 
            práce sú prijímané do 26. 3. 2021 
      2.   etapa - celoslovenské  kolo, porota zasadá v máji 2021 
 

Podmienky súťaže  
 

súťažiť sa bude v piatich kategóriách: 
1. kategória – materské školy 
2. kategória – 0. - 4. ročník ZŠ 
3. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ 
4. kategória – základné umelecké školy – prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ 
5. kategória – základné umelecké školy – 5. - 9. ročník ZŠ 

 

Môžete poslať výkresy spracované rôznou technikou (ale nie 3D), vo formáte max. A2 

 

Na zadnú stranu práce napíšte čitateľne paličkovým písmom (alebo vyplňte a nalepte tabuľku 
s údajmi, viď príloha): názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno pedagóga, 
ktorý dieťa viedol. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať 
maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme, aby ste výkresy neposielali stočené v rolke kvôli 
znehodnoteniu.  
nalepte tabuľku (viď príloha) s údajmi 
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. 
Práce, ktoré nebudú hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola. 
  
Súťažné práce od 22. do 26. marca 2021 (vrátane) prineste osobne na adresu:  
Mgr. Alena Tužinská, Centrum voľného času Zlaté Moravce, Rovňanova 7, 953 01 Zlaté Moravce,  
obálku s výkresmi označte: Vesmír očami detí.  
                                                           alebo zasielajte poštou na adresu: Krajské osvetové stredisko 
v Nitre, Mgr. Jana Ondrušková, Fatranská 3, 949 01 Nitra. Obálku s výkresmi označte Vesmír 
očami detí. Bližšie informácie: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016 
 
Na postup do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác, ktorých 
autori budú ocenení. Dátum ocenenia a výstavy budeme aktualizovať podľa vládnych opatrení.  
O menách víťazov bude informovaná škola mailom a info bude aj na www.kosnr.sk 
 
 
Príloha: VZOR na vyplnenie zadnej strany výkresu. 
 
                                                                                                      Mgr. Daniela Gundová, v. r. 
                                                                                riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre 


