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Charakteristika súťaže: 

Výtvarná súťaž je určená žiakom I. a II. stupňa nasledujúcich základných škôl, ktoré sa 

nachádzajú na území MAS Vršatec. Zapojiť sa môžu aj obce, ktoré školu nemajú.  

Por. 

číslo 

Základná škola 

1. ZŠ Dulov 

2. ZŠ Červený Kameň 

3. ZŠ Ilava 

4. ZŠ a MŠ Michala Rešetku Horná Súča 

5. ZŠ Nemšová J. Palu 2 

6. Spojená katolícka škola sv. Rafaela Nemšová 

7. ZŠ Bolešov 

8. ZŠ Tuchyňa 

9. ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské 

10. ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Horné Srnie 

11. ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča 

12. ZŠ Skalka nad Váhom 

13. ZŠ Mikušovce 

14. Obec Hrabovka 

15. Obec Zamarovce 

16. Obec Slavnica 

17. Obec Kameničany 

18. Obec Sedmerovec 

19.  Obec Krivoklát 

- v prípade záujmu o zapojenie iného subjektu je potrebné sa prihlásiť v kancelárii MAS 

Vršatec. 
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Cieľ súťaže: 

Cieľom je nadviazať na predchádzajúce 4 ročníky, ktoré dopadli mimoriadne úspešne, pričom zaujali 

veľký počet žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť. Naším ďalším zámerom je priviesť žiakov 

k spoznávaniu zvykov, tradícií a remesiel na území, v ktorom vyrastajú, a prostredníctvom 

zaujímavých cien ich motivovať k zdokonaľovaniu svojich výtvarných schopností.   

Téma: 

Pohľadnica z územia MAS Vršatec  

 

 Cieľom tejto témy je zachytenie zaujímavého miesta, osobnosti, objektu, aktivity, 

podujatia na území MAS Vršatec  

 Takto zachytené miesto, pamiatky, osoby, príroda budú zároveň predstavovať námet 

pre POHĽADNICU  

 Ak ide o nejaký špecifický názov, napríklad hrad Vršatec, kostolík Pominovec a pod. 

práca musí obsahovať jej názov, ako to na pohľadniciach býva. (V prípade, že nemá 

špecifický názov, na výkres dajte nápis MAS Vršatec) 

 Môže ísť o:  

 Remeslá, zvyky a tradície na území MAS Vršatec 

 Významné osobnosti regiónu MAS Vršatec 

 Prírodné a kultúrno-historické pamiatky 

 Podujatia, aktivity  
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Technika: ľubovoľná 

Kritéria hodnotenia: 

- Originalita, vystihnutie témy, fantázia 

- Kreativita 

- Technické a umelecké stvárnenie témy  

 

Pravidlá súťaže: 

 

1. Každá škola môže v rámci stupňa zaslať 3 víťazné práce /spolu za 1 školu môže byť teda 

vyslaných 6 súťažných prác/. Pri zbere prác je možnosť odovzdať kvalitné nevíťazné diela na 

výstavu, ktorá prebehne v júni 2015. 

2. Každý výkres musí obsahovať nasledovné údaje – Meno žiaka, vek, stupeň, názov práce 

a škola, z ktorej pochádza.  

Tieto údaje Vás prosím následne spísať a zaslať mailom. 

 

3. Veľkosť výkresu je v rozmedzí A4, A3, A2.  

4. Termín odovzdania prác je záväzný a môže byť menený len po predchádzajúcom dohovore 

s kanceláriou. V prípade nedodržania termínu odovzdania prác, tieto nebudú zaradené do 

záverečného výberového kola. 

 

Odmeny: Víťazi 1. – 3. miesto v obidvoch kategóriách + ďalšie ohodnotené najlepšie práce, 

ktoré budú použité ako súčasť propagačných materiálov MAS. Tak ako každý rok, nikto 

neodíde bez ceny . 

 

Časový harmonogram: 

18. marca 2015  – oficiálne vyhlásenie výtvarnej súťaže 

Do 10. mája 2015 – priebežné zasielanie a zber prác  

Koniec mesiaca máj /22. týždeň/ – slávnostné vyhodnotenie prác, vyhlásenie výsledkov, 

odovzdanie cien výhercom. 

Jún 2015 – výstava prác  

 

Koordinátor za MAS Vršatec: 

Ing. Ľuboslava Sokolová, e-mail: sokolova@masvrsatec.sk, tel.: 0907 081 337 

Mgr. Janka Kňážková – knazkova.masvrsatec@gmail.com 
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