
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

a Žitnoostrovské osvetové stredisko 

vyhlasujú krajskú súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku  

ako súčasť XIX. ročníka medzinárodnej súťaže, ktorá sa uskutoční    

pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD. 

Žitnoostrovské pastelky 2018 
 

P R O P O Z Í C I E 

 

Termín súťaže:        25. januára  2018 

Organizátori:  Trnavský samosprávny kraj 

   Žitnoostrovské osvetové stredisko  

Poslanie súťaže:  Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú                

tvorivosť, a uvedomelé vedenie   talentovaných  deti predškolského 

veku    k výtvarnému prejavu. 

 

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž: 1. júna  2018  
Miesto : Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 

 

Súťažné kategórie:  

I. A kategória do   5 rokov – materské školy 

I. B kategória do    5  rokov – základné umelecké školy 

II. A kategória od 6 – 7 rokov – materské školy 

II. B kategória od 6 – 7 rokov – základné umelecké školy 

 

I. Postupnosť súťaže: Medzinárodná súťaž sa realizuje v dvoch 

stupňoch: 

1. regionálne  resp.okresné kolá  /zabezpečujú ROS v TTSK/ 

2. krajské kolo organizuje ŽOS 

2. ústredné  medzinárodné  kolo  organizuje ŽOS 

 

Usporiadatelia regionálnych kôl doručia vybrané práce do ústredného 

kola najneskôr  do 25. 1. 2018 na adresu: 

   Žitnoostrovské osvetové stredisko 

   Ul. biskupa Kondého 10 

                           929 01 Dunajská Streda 

Zodpovedná:  Mgr. Jana Svetlovská – riaditeľka 



Koordinátorka podujatia: Mgr. Renáta Sándor 

Kontakt, tel. :  031 552 27 62, fax: 031 552 47 92, 

E-mail:    zosds@zupa-tt.sk,   sandor.renata@zupa-tt.sk 

    www.osvetads.sk 

V rámci súťaže sa budú realizovať: 

 1. Zasadnutie odbornej poroty – 29. februára 2018 

 2. Výber prác do farebného katalógu 

 3. Slávnostná vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a 

odovzdanie cien   autorom víťazných prác: 1. júna 2018 

Porota si vyhradzuje právo, v prípade potreby, udeliť Cenu za 

kolekciu obrázkov jednej škole  alebo pedagógovi. 

Finančné zabezpečenie krajskej súťaže : v rámci odsúhlaseného 

rozpočtu z VÚC TTSK 

II. Výtvarné práce zaslané do súťaže nesmú byť prezentované, 

prihlásené do inej súťaže a taktiež nesmú byť používané na iné 

účely! 

Technické podmienky: Výtvarné práce, ktoré budú doručené do 

súťaže musia mať označenie alebo „popis“, písané strojom alebo 

počítačom a na zadnej strane opatrené nálepkou s menom autora, jeho 

veku, názvom diela, domácou adresou autora a adresou odosielajúcej 

organizácie, meno pedagóga a e-mailová adresa. 

   Minimálny formát výtvarných prác je A/3 

   Technika: kresba, maľba 

   Téma: ľubovoľná 

 

NEPOSIELAJTE! 

 menšie formáty (A4, A5)  koláže a prelepené obrázky  spoločné 

– kolektívne práce 

Do prác nezaraďujte takzvané rozprávkové postavy z populárnych 

animovaných či komixových seriálov!  

Prihlásené práce sa autorom nevracajú! 

 

III. Žitnoostrovské osvetové stredisko ako vyhlasovateľ a hlavný 

organizátor súťaže si vyhradzuje právo na použitie výtvarných prác 

prihlásených do súťaže pre kultúrne a osvetové účely. Účastníci 

súťaže súhlasia dobrovoľne, aby ŽOS použilo autorské práva 

súťažiacich a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia. 

 


