
 

Základná škola, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce 

 
v y h l a s u j e 

 

4. ročník 

 

Literárno-výtvarnej súťaže 

„Kľúče od zlatého mesta“ 
 

 

pod záštitou Mesta Zlaté Moravce 

 a  primátora mesta PaedDr. Dušana Husára 
 

 

Organizátor : ZŠ, Pribinova 1,  953 01 Zlaté Moravce 

 

Výtvarná súťaž: 

TÉMA:   Folklór a tradície v mojej obci 

(Výtvarne vyjadriť tradície, folklórne podujatia, remeslá, prehliadky, krojované sprievody, 

ornamenty na budovách, jarmoky, folklórne zvyky a zvyklosti, folklórne majálesy,  ... 

v súvislosti s mojim mestom, dedinou  )   

 

PROPOZÍCIE 

Súťaž je určená žiakom základných škôl. 

 

Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je vzbudiť u  žiakov základných škôl výtvarnú tvorivosť, podnecovať fantáziu 

a estetické cítenie. Vytvoriť priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, rozvíjať talent a získavať 

nové poznatky vo výtvarnej oblasti. 

 

Súťažné obdobie 

do 18. 3. 2019 



 apríl  2019 

enie výsledkov: 4. apríla 2019 

 

Podmienky súťaže  

 

18. 3. 2019. Práce zaslané po tomto termíne nebudú 

zaradené do súťaže. Rozhoduje poštová pečiatka na obálke. 

- prihláška (prilepiť) 

zaslaná spolu s prihláškou. 

 

 

 Kategórie : 

 I.   kategória – žiaci 1. – 2. ročníka, 

 II.   kategória – žiaci 3. – 4. ročníka, 

 III.  kategória – žiaci 5. – 9. ročníka.    

 

Formát výtvarných prác a odporúčané techniky:  

Formát prác: A4, A3 maximálne A2.  

Odporúčané techniky: maľba, kresba, kolorovaná kresba, kombinované techniky, odkrývacie 

techniky, monotypie, koláže...     

 

Kritériá hodnotenia 

Po uzávierke súťaže bude autorské práce hodnotiť odborná porota. Na návrh odbornej poroty 

organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii, prípadne ďalších autorov za 

špeciálny prínos.  

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov odborná porota odovzdá víťazom diplomy a vecné ceny. 

Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené aj na webovej stránke školy                        

(www.pribinka.edupage.org ) 

 

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

 

Súťažné práce spolu s prihláškou posielajte na adresu: 

 

Základná škola  

Pribinova 1  

953 01 Zlaté Moravce 

Na obálku napíšte heslo „Kľúče od zlatého mesta“. 

 

Kontaktné osoby a E-mail (v prípade otázok a nejasností sa na nás s dôverou obráťte): 

Mgr. Marta Košútová, marta.kosutova@pribinka.sk 

http://www.pribinka.edupage.org/


PaedDr. Lucia Nízlová Tomajková, lucia.tomajkova@pribinka.sk, 0376426056 (kancelária 

ZŠ)   

Odborní garanti: Mgr.art. Martin Partl  

   Mgr.art. Zuzana Mičkeová 

Súťaž podporujú: Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu 
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