
Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1, 

v spolupráci  s  Maticou slovenskou v Lučenci 

organizuje v školskom roku 2014/2015 

III. ročník detskej výtvarnej súťaže 

 

RÍŠA  FANTÁZIE 

 

  

Organizácia súťaže a jej priebeh 

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu 

zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ z celého Slovenska. 

 

Téma súťaže: „ OKRÍDLENÉ  BYTOSTI „ 

V rozprávkach, mytológiách a bájkach sa vyskytuje veľa okrídlených bytostí – anjeli, víly, 

mytologický pegas alebo grif, rozprávkový draci a pod. Témou tohtoročnej súťaže sú všetky 

bájne či fantazijné tvory ktoré majú krídla. Veríme, že znázorňovanie tejto témy pomocou 

detskej obrazotvornosti bude zaujímavá a prínosná pre všetky vekové kategórie. 

 

Uzávierka súťaže – 13. marec  2015 

 

Výstava sa uskutoční v malej galérii Matice Slovenskej v Lučenci, na Rázusovej ulici. č. 33.   

Vernisáž: apríl  2015   

 

Kategórie: 

Autori do 7 rokov 

Autori do 11 rokov 

Autori do 15 rokov 

Autori do 19 rokov 



Podmienky súťaže: 

Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické 

techniky, kombinované techniky.  Formát maximálne do veľkosti A2  Skupinové práce sa 

nebudú hodnotiť. 

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: 

Meno a priezvisko autora 

Názov práce 

Vek autora 

Adresa školy 

e-mail  

Meno pedagóga 

Súťažné práce sa nevracajú !!! 

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota. 

Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži. 

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Vyhodnotenie 

a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže. 

Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci: 

http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk  

Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 13. marca 2015, na nasledovnú 

adresu: 

Súkromná základná umelecká škola 

Gemerská cesta č. 1 

984 01  Lučenec 

TEL.: 047 / 433 05 96,    0908 132 435,    0910 582 922 

e-mail: kertesova@sgymlc.sk,  kriztomas9@gmail.com  

 

 

Denisa Kertésová – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci 
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