
VESMÍR OČAMI DETÍ  

XXX. ročník  okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže 

- propozície - 

 

Vyhlasovatelia celoslovenského kola:  

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v  spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými 

astronomickými kabinetmi, regionálnymi osvetovými strediskami, centrami voľného času.  

Organizátori okresného kola : 

Astronomický  kabinet pri Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici za spolupráce 

Astronomického klubu Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom,  

Spoluorganizátor :  

Centrum voľného času v Ilave 

Miesto konania : región Stredného Považia, do súťaže sa môžu zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ a ZUŠ  

z okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava 

Súťažné obdobie : 

a/   Termín konania :  január – marec 2015 

b/   Uzávierka súťaže :  11. marca 2015 

c/   Termín výstavy :  marec - apríl  2015 

d/   Miesto výstavy : Dom kultúry v Ilave, CVČ Včielka Púchov , POS v Považskej Bystrici   

Poslanie :  
Poslaním súťaže je podnietiť autorov detského a žiackého veku k poznávaniu vesmíru, aktivizovať  

a motivovať deti a mládež  k výtvarnej  tvorbe, objavovať výtvarné talenty a podporovať ich rozvoj.                       

Podmienky súťaže: 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne 

A2.  Na zadnú stranu práce treba napísať názov práce, čitateľné meno a adresu autora, jeho vek, 

kategóriu a triedu. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať 

maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži pre postup budú hodnotené len práce jednotlivcov.  

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. 
 

Kategórie : súťažiť sa bude v piatich kategóriách 

1. kategória – deti predškolského veku 

2. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ 

3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ 

4. kategória –  základné umelecké školy - 1. – 4. ročník ZŠ 

5. kategória –  základné umelecké školy - 5. – 9. ročník ZŠ 

 

Hodnotenie a ocenenia :  

Členov odbornej hodnotiacej poroty v okresnom - regionálnom kole súťaže menuje riaditeľka 

Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici. V každej kategórii budú ocenené práce piatich 

autorov, ktorí obdržia diplom a vecnú cenu. Porota vyberie do celoslovenského kola po 5 najlepších 

výtvarných prác z každej kategórie. 

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude nainštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej 

hvezdárne v Hurbanove a podľa požiadaviek aj v ďalších astronomických a kultúrnych  zariadeniach 

na Slovensku. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk. 
 

Kontakt a bližšie informácie: 

Súťažné práce do okresného a celoslovenského kola treba zaslať alebo osobne doručiť do 11. marca 2015 

na adresu:   
 

pre obvod Považská Bystrica: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Ulica slovenských 

partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica; Kontakt: Mária Labudíková, 042/432 59 46; 0907 

792 274 
 

pre obvod Púchov :  Základná umelecká škola, Poštová 809, 020 01 Púchov, Kontakt: Mgr. Zdenka 

Tunegová,   č.t. 042/463 16 81; 0915784867 
 

pre obvod Ilava: Centrum voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava, Kontakt : Mgr. Anna Bajzová,              

č.t. 042/ 4465184    

http://www.suh.sk/

