
 
      „Každá rozprávka je čarovným zrkadlom,  
      ktoré odráža kúsok z nášho vnútorného sveta.“  

         Bruno Bettelheim 
 
 
 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, SRRZ- RZ pri Základnej škole v Dolnej Marikovej, 
Obec Dolná Mariková, Považská knižnica v  Považskej Bystrici 

 
 

vyhlasujú  XIII. ročník výtvarnej a literárnej súťaže  
 

DOBŠINSKÉHO  ROZPRÁVKOVO 
 

  Zámerom organizátorov súťaže je uchovávanie klasickej slovenskej 
rozprávkovej tvorby medzi deťmi a mládežou, podporovanie a rozvíjanie detskej fantázie 
a tvorivosti vo výtvarnom a literárnom vyjadrení. Prostredníctvom výstavy a bulletinu 
priblížiť a prezentovať výtvarné a literárne prejavy detí  širokej verejnosti. 

 
 

Výtvarná súťaž- propozície 
 
  Téma:    Zvieratá v slovenských ľudových rozprávkach  
 

Výtvarná súťaž sa vyhlasuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, 
maľbe, plastike. Súťažné práce môžu byť  individuálne i kolektívne.   
Uzávierka súťaže je  do  25. mája 2018.  
 
Výtvarné práce musia byť na zadnej strane označené nasledovne: 

- meno a priezvisko 
- rok narodenia / kategória 
- adresa školy, telefonický kontakt 
- názov výtvarnej práce prípadne meno rozprávkového hrdinu  /Názov rozprávky/ 

 
Jednotlivé práce vyhodnotí odborná porota menovaná organizátormi. Na návrh 

poroty budú víťazom udelené ceny. Najlepšie práce budú vystavené v priestoroch 
Považského osvetového strediska v  Považskej Bystrici. Súťažné výtvarné práce nevraciame 
späť. 
 
Súťažné kategórie:  I.    kategória :   4 – 6 rokov       (deti MŠ) 

II.   kategória :         7 – 10 rokov     ( I. stupeň ZŠ) 
III. kategória :        11 – 15 rokov  ( II. stupeň ZŠ) 
IV. kategória:          žiaci  ZUŠ        ( predškoláci + I. stupeň ZŠ) 

   V. kategória  žiaci  ZUŠ        (II. stupeň ZŠ)   
    



Literárna súťaž- propozície 
 

Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať  detskú tvorivosť a fantáziu pri písaní vlastnej tvorby- 
rozprávky.  Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl, osemročných gymnázií 
prípadne literárnych krúžkov vo veku od 6 do 15 rokov.  
Súťažiaci môže zaslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu na jednu rozprávku: 
max.    5 strán formátu  A5   - ručne písané 
prípadne     2 strany formátu A4  - písané na počítači 
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž. Údaje o 
autorovi je potrebné uviesť v priloženej prihláške. Literárne dielka prosíme zasielať poštou 
alebo e-mailom do 18. mája 2018.   

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o umiestnení autorov rozhodne odborná 
porota menovaná organizátormi. Víťazným prácam budú udelené ceny. 
 
Súťažné kategórie:   I.   kategória:      6 -  10 rokov 
    II.  kategória:   11 – 15 rokov 

 

 
Výtvarné a literárne práce prosíme doručiť na adresu: 

Považské osvetové stredisko 
Ulica slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica 

 
 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže  
 

DOBŠINSKÉHO  ROZPRÁVKOVO  
sa uskutoční  

v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici 

6. 6. 2018 o 10,00 h 
 
 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovania výtvarných a literárnych prác pri propagácii a 
dokumentácii podujatia  (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke Považského osvetového 
strediska v Považskej Bystrici  www.pospb.sk a na facebooku ). Toto ustanovenie sa týka aj použitia  
na tlačoviny (pozvánka, bulletin, diplomy). 

 
Informácie :    Mgr. Lucia Budajová 
tel:    042/4262 109, 0917 787 062, 0901 918 816 
e-mail:   lucia.budajova@pospb.sk 
 

 

http://www.pospb.sk/
mailto:lucia.budajova@pospb.sk

