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VESMÍR OČAMI DETÍ  
OKRESNÉ KOLO   

38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 
okresné kolá v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Termín uzávierky súťaže: 24. marca 2023 

Vernisáž výstavy vybraných prác: Vernisáž a odovzdávanie cien máj -OKD Dolný Kubín 

Vernisáž a odovzdávanie cien máj - DK v  Námestove 

Vernisáž a odovzdávanie cien máj - DK v  Trstenej 

Charakteristika súťaže: 

• Vesmír očami detí je postupová súťaž mimo schému Národného osvetového strediska. 

• Je určená deťom pred strednou školou a koná sa každý rok. 

Súťažné kategórie: 
1. kategória – materské školy 
2. kategória – 0. - 4. ročník ZŠ 
3. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia 
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 materské a základné školy 

Podmienky súťaže: 

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

• Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno 
autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sa 
nachádza na druhej strane týchto propozícií. 

• 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 iba práce jednotlivcov. 

• Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. 

• Práce doručte na adresu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne (adresa v pätičke) 

Hodnotenie: 

• Zaslané súťažné práce hodnotí nezávislá trojčlenná porota. 

• Do ďalšieho kola vyberie odborná porota z každej kategórie 5 prác za každý okres a organizátor – 
OKS Dolný Kubín - ich doručí do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. 

 



 
 
 

Doplňujúce informácie: 

• Súťažiaci okresnej súťaže aj ich diela sa dopravujú na súťaž na vlastné náklady. 

• Ocenení autori postupujú na celoštátne kolo v Hurbanove, ktoré sa bude konať v mesiaci máj. 

• Organizátor zabezpečí výstavy vybraných prác v kultúrnych domoch v danom okrese. 

• Plný štatút súťaže nájdete na https://www.suh.sk/vesmir-ocami-deti-2023-statut-sutaze/ 
 

Identifikačný štítok na zadnú stranu výkresu: 

Meno autora:  Kategória: 

Názov práce:  
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Meno vyučujúceho: 
  
 
email školy: 
telefonický kontakt na učiteľa: 
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