
 

 

   Janka Tarabová 
  Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín 
 vytvarnictvo@okstredisko.sk | 0905 820 139 
www.okstredisko.sk | www.fb.com/okstredisko 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 
37. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Organizátor regionálneho kola:  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
 
Vyhlasovateľ:                 Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 

Uzávierka súťaže:   31. marca 2022 

Výstava vybraných prác:  apríl – máj 2022 

Miesto konania výstavy:  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Podmienky súťaže: 

• Súťaž prebieha v piatich kategóriách: 

1. kategória – materské školy 
2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ 
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ 
4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ 
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ 
6. kategória - špeciálne základné a materské školy 

• Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D)  

vo formáte maximálne A2. 

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno 
autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou 
školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. 
Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko 
stočením sa znehodnocujú. 
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. 

• Uzávierka regionálneho kola je 31. marca 2022 

Práce zasielajte poštou, alebo osobne na adresu:  
Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín  
vytvarnictvo@okstredisko.sk | 0905 820 139 

Výsledková listina bude zverejnená na sociálnych sieťach organizácie a zaslaná zúčastnených 
školám. Súťažiaci svojim prihlásením sa do súťaže vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov 
uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2022 podľa Zákona 18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov. 


