
Základná umelecká škola Valaliky, Kostolná 10, 044 13 Valaliky 

vyhlasuje školskú výtvarnú súťaž 2021 

na tému 

„LETÍME“ 
 

Vážený rodičia, milé deti, 

tradične aj tento rok vyhlasuje naša umelecká škola kreatívnu súťaž, ktorej úlohou je 
spestriť školský rok a preveriť Vaše schopnosti a  zručnosti  po výtvarnej stránke. Priestor 
Vašej bohatej fantázie je nekonečný a Vy to nepochybne dokazujete svojimi krásnymi 
nápadmi celý rok. Tohtoročná súťaž s témou „LETÍME“ je skvelým priestorom pre 
mladých výtvarníkov, ktorí sú schopní ukázať svoju originalitu.  

Určite sa nejednému z Vás stalo, že ste lietali vo sne, lietadlom, alebo ste sami „leteli 
rýchlosťou blesku“- napríklad pri ponáhľaní sa do školy, alebo pri behu. Sledujeme 
lietajúce predmety na oblohe alebo vo vzduchu. A snáď najčastejšie letíme vo svojich 
myšlienkach. Môžeme sa zamyslieť aj nad vtáčou perspektívou. Je to len na Vás. Svoj 
nápad vyzdvihnite ľubovoľne zvolenou technikou, ktorá najlepšie reprezentuje 
charakter Vašej práce. Môžete tvoriť formou maľby, kresby, či práce s materiálom. 

Súťažné práce musia byť označené nasledujúcimi údajmi: 

1. Názov práce 
2. Meno a priezvisko autora 
3. Vek autora (rok narodenia) 
 

Súťažné kategórie: 

I. kategória – žiaci materskej školy 
II. kategória – deti vo veku 6 - 9 rokov 
III. kategória – deti vo veku 10 - 12 rokov 
IV. kategória – deti vo veku 13 - 15 rokov 
V. kategória - študenti stredných škôl 16 - 19 rokov a štúdium pre dospelých 
 
Vyhodnotenie a ocenenie súťaže: 

a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa kreatívne riešenie témy, 
kvalita a čistota technického vyhotovenia, estetická úroveň výtvarného prejavu.  

b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov v zlatom, striebornom 
a bronzovom pásme V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom 
ocenených prác. 
 
 

Uzávierka súťaže je 28. februára 2021 
 
Práce posielajte svojim triednym učiteľom označené celým menom, vekom. 

Práce najlepších žiakov z každej kategórie budú odmenené cenami! 

  
Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


