
 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 

propozície regionálneho kola výtvarnej súťaže 
 

 

Vyhlasovatelia  XXXII. ročníka celoslovenského kola:  
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci  
s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi,  
centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. 
 

 
Organizátor regionálneho kola: 

 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
 

 
Organizátori okresných kôl :  
 
okres Pov. Bystrica:  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici,  
   Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 
              Kontakt: Mgr. Lucia Budajová, 042/4262109; 0901 918 816 
   lucia.budajova@pospb.sk 
 
okres Púchov :  Základná umelecká škola, Poštová 809, 020 01 Púchov  
   Kontakt: Mgr. Zdenka Tunegová, 042/463 16 81; 0915784867  
   zuspuchov@gmail.com 
 
okres Ilava:   Centrum voľného času, Pod hájom 1356, 01841 Dubnica n/Váhom 
   Kontakt : Mgr. Alena Porubčanová, 042/44 22 765; 0907 710 872 
   porubcanova@cvcdubnica.sk 
 

 
Spoluorganizátor :  
Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom  
 
 

Uzávierka súťaže :     22. marec  2017  
 
 

Podmienky súťaže:  
Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte minimálne 
A4, maximálne A2. Na zadnú stranu práce treba napísať názov práce, čitateľné meno a 
adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. 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.  
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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, prípravné štádium ZUŠ a  1. – 4. ročník ZŠ  

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

 
 
Výtvarné práce treba zaslať alebo osobne doručiť do 22.3. 2017 
okres Pov. Bystrica -  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
                Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 
              
okres Púchov  -  Základná umelecká škola 
   Poštová 809, 020 01 Púchov  
    

okres Ilava -  Centrum voľného času 
   Pod hájom 1356, 01841 Dubnica n/Váhom 
    

 

Hodnotenie a ocenenia :  
Členov odbornej hodnotiacej poroty  menuje riaditeľka Považského osvetového strediska v 
Považskej Bystrici. Autori ocenených prác v jednotlivých kategóriách získajú na návrh poroty 
diplom a postup do celoslovenského kola súťaže. 
/Práce, ktoré neboli hodnotené v regionálnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského 
kola./ 
 
 

Informácie:  
Mgr. Lucia Budajová    
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, 
Ulica slovenských partizánov 1132/52,  
017 01 Považská Bystrica  
042/ 4262109, 0901 918 816 
lucia.budajova@pospb.sk 
 
 
 

 
 
       
        
 

 
 

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.  
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