
 

 

 

ČAROVNÉ PASTELKY 2021 

Propozície okresnej postupovej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

Miesto konania: Organizátor okresnej súťaže každého z účastníkov telefonický a mailovo upovedomí 

o mieste konania vernisáže a výstavy. 

Termín vernisáže:  03.12.2021 o 9.30 hod. 

Termín výstavy:  4.12 – 31.12.2021  

Termín odovzdania prác:  do 31.11.2021 (poštou alebo osobne na adresu ROS Levice, Z. 
Nejedlého 13, 93401 Levice – 2 poschodie, internát pri SPŠ, v pracovnom čase 8.00 - 15.30) 
Organizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
 
Poslanie súťaže: 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 

 
 Podmienky účasti:  
                                    - MINIMÁLNY FORMÁT VÝTVARNÝCH PRÁC JE A/3  

                                    - technika: maľba, kresba  

                                    - téma: ľubovoľná  
 
Označenie prác (nálepku)  
umiestniť na zadnej strane diela, napísať strojom alebo počítačom v rozsahu:  
- názov diela,  

- meno autora  

- vek autora 

- domáca adresa autora  

- adresa odosielajúcej organizácie 

- meno a priezvisko zodpovedného pedagóga  

- kontakt na zodpovedného pedagóga - jeho aktívna emailová adresa (resp. telefónne číslo).  

 
 DO SÚŤAŽE NEBUDÚ ZARADENÉ menšie formáty (A/4, A/5..), koláže a prelepené obrázky, 
spoločné – kolektívne práce, práce s rozprávkovými postavami z populárnych animovaných či 
komixových seriálov, neúplne alebo zle označené práce, ZUŠ práce detí, ktoré sú už žiakmi 
základných škôl 
Do súťaže nesmú byť zaslané výtvarné práce prezentované, prihlásené do inej súťaže, či 
používané na iné účely.  



 

 

 
 
Všetky práce prijaté do súťaže postupujú do medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí 
predškolského veku „Žitnoostrovské pastelky 2022“.  

Prihlásené práce sa autorom nevracajú. Prihlásením sa do súťaže autori berú na vedomie, 
že z podujatia sa vyhotoví foto a video dokumentácia, ktorá bude slúžiť na propagáciu podujatia 

a Regionálneho osvetového strediska v Leviciach. 
 


