
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propozície regionálneho kola súťaže 
Žitnoostrovské pastelky 

 
 
Názov podujatia:    ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2022 XXIII. medzinárodná 

súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 
Miesto konania:    Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
Hlavný organizátor:   Trnavský samosprávny kraj Žitnoostrovské osvetové stredisko  

(ďalej len ŽOS) 
Org. regionálneho kola:  Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 

(ďalej len TOS) 
Miesto konania reg. kola: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
Termín uzávierky:   14. januára 2022 

  
Poslaním súťaže je inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie 
talentovaných detí predškolského veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na 
rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy 
výtvarným vyjadrovaním. 

  
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 

 
Postupnosť súťaže: 
Medzinárodná súťaž sa realizuje v dvoch stupňoch:  
1. regionálne kolá  
2. ústredné kolo 
 
Súťažné práce do regionálneho kola je nutné poslať do 14. januára na adresu: 
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Stummerova 385/16, 95501 Topoľčany 
 
V rámci súťaže sa budú realizovať: Zasadnutie odbornej poroty, vyhodnotenie a odovzdanie cien, 
výstava víťazných prác. 
Ceny a diplomy zabezpečí Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch. 
Porota si vyhradzuje právo v prípade potreby udeliť Cenu za kolekciu obrázkov jednej škole  
alebo pedagógovi. 
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 označe- 
nie alebo „popis“, písané počítačom a na zadnej strane opatrené nálepkou s nasledovnými  
údajmi: meno a priezvisko autora, vek autora, názov diela, adresa odosielajúcej organizácie,  
meno a priezvisko pedagóga, e-mailová adresa, domáca adresa autora. 
Prihlásením sa do súťaže zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov súťažiaceho v 
zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby TOS 
v oblasti dokumentácie a medializácie podujatia 
■ Minimálny formát výtvarných prác je A/3 ■ Technika: kresba, maľba ■ Téma: ľubovoľná  
■ počet prác za organizáciu nie je limitovaný ■ jedno dieťa môže poslať aj viac prác 
NEPOSIELAJTE!  menšie formáty (A4, A5)  koláže a prelepené obrázky  spoločné  
– kolektívne práce  ZUŠ práce detí, ktoré sú už žiakmi základných škôl. Do prác  
nezaraďujte takzvané rozprávkové postavy z populárnych animovaných či komixových  
seriálov. Prihlásené práce sa autorom nevracajú. Účastníci súťaže súhlasia dobrovoľne, aby TOS 
použilo autorské práva súťažiacich, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia. 
Poradie a vecné ceny pre vybraných víťazov sú rovnocenné. Víťazi nie sú od- 
delení prvým či v poradí ďalším umiestnením. Vecné ceny víťazných prác prináležia  
ich autorom a nie organizáciám. 


