
 

 

 

„ŠKOLSKÉ BRÁNY BEZ ŠIKANY“ 

Regionálna výtvarná súťaž pre okresy Púchov a Považská Bystrica 

 

Vyhlasovateľ 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja    

Organizátori 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica; 

 

Poslanie súťaže 

Poslaním regionálnej výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k zamysleniu a diskusii o problémoch 
týkajúcich sa rovesníckeho násilia a šikanovania, nie len v školskom prostredí, vytváranie možností na vyjadrenie 
ich vlastného názoru a postoja k danej problematike, motivácia k vzájomnej spolupráci prostredníctvom 
skupinovej práce a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby. 

 

Časový harmonogram súťaže 

Vyhlásenie súťaže: 16. apríl 2018 

Uzávierka súťaže: 31. máj 2018 

Otvorenie výstavy a vyhodnotenie súťaže: jún 2018, priestory Považského osvetového strediska v Považskej 
Bystrici; 

 

Súťažné kategórie 

Základné školy  Základné umelecké školy 

1. – 4. ročník jednotlivec  jednotlivec 

skupinová práca  skupinová práca 

5. – 9. ročník jednotlivec  jednotlivec 

skupinová práca  skupinová práca   

 

 



Téma súťaže 

„Školské brány bez šikany“ 

 

Podmienky súťaže 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A1 

Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi: názov práce, meno a priezvisko žiaka, vek, 
trieda, súťažná kategória, adresa školy, meno pedagóga 

Do súťaže nebudú zaradené práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované 

Práce nerolujte a neprehýbajte 

   

Hodnotenie a ocenenie prác 

Vyhlasovateľ súťaže vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí jednu cenu v každej 
súťažnej kategórii 

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora 
na honorár 

Výstava ocenených a vybraných prác bude inštalovaná v júni v priestoroch Považského osvetového strediska v 
Považskej Bystrici (Ulica slovenských partizánov 1132/ 52) 

Výsledky súťaže budú zverejnené na webových stránkach organizátorov 

   

PRÁCE JE POTREBNÉ DORUČIŤ DO 31. MÁJA 2018 NA ADRESU: 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Mgr. Andrea Štefinová, K dolnej stanici 7282/20A, 

911 01 Trenčín. 

Práce môžete doniesť aj osobne do Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici, Ulica slovenských 
partizánov 1132/ 52, 017 01 Považská Bystrica.   

 

Kontakt a bližšie informácie 

Mgr. Andrea Štefinová, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, andrea.stefinova@gmail.com, 

032/ 6555 325 

Mgr. Mário Kadlec, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, mario.kadlec@pospb.sk,  

042/ 4262 109 
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