
ORGANIZAČNÝ   PORIADOK 

 

 
 

 

DETSKÝ  VÝTVARNÝ  A  LITERÁRNY  TRENČÍN 

 

 
celoštátna prehliadka detskej výtvarnej a literárnej tvorby  

 

 

  

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

Organizátor súťaže:   Mesto Trenčín, Centrum voľného času Trenčín 

 

Spoluorganizátori:     Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne,   

                                    Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, 

                                    Krajský školský úrad Trenčín, Občianske združenie 

                                    FAVONIUS  

 

Odborný garant:         Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

 

Odborná komisia:       PhDr. Mária Orichová, predsedníčka komisie 

                                    PaedDr. Ela Porubänová, Mgr. Katarína Dobiašová, 

                                    Mgr. Mária Špániková,   Mgr. Monika Drocárová 

 

Odborné poroty          výtvarná: 

                                    Akad. mal. Juraj Oravec, predseda poroty                                                                                     

                                    Mgr. Libuša Turicová, Mgr. Jozef Švikruha, PaedDr. 

Klára Ferliková, PhDr. Mária Orichová 

                                    literárna:         
                                    Rudolf Dobiáš, spisovateľ, predseda poroty         

                                    Ing. Margita Ivaničková,  Janko Maršálek, Jana Poláková 

                                     



 2 

 

 

Poslanie súťaže 

 

Hlavným zámerom prehliadky je poukázať na kvalitatívne smerovanie 

pedagogickej práce s deťmi vo výtvarnej a literárnej oblasti. 

 

Prostredníctvom aktuálnej témy, ktorá je v každom ročníku prehliadky 

odbornými komisiami súťaže nanovo vyhlásená, motivovať deti k výtvarnej 

a literárnej tvorbe.  

Napĺňať kontinuitu tradície mesta Trenčín v organizovaní výtvarnej a literárnej 

prehliadky tvorby detí z celého Slovenska, inštalácia výstavy v historickom 

prostredí mesta. 

Poslaním prehliadky je tiež vzbudzovať záujem širšej verejnosti o kreatívne 

umelecké schopnosti detí, o možnosť ich porovnávania v celoslovenskom 

kontexte. 

 

 

Charakter súťaže 

 

Prehliadka je celoslovenskou výtvarnou a literárnou súťažou detí od 5 do 15 

rokov. Zúčastniť sa jej môžu autori s prácami, ktoré doposiaľ nikde 

nepublikovali a nesúťažili s nimi v iných súťažiach. 

Súťaž má charakter výstavný,  publikačný a  metodický vo vzťahu 

k pedagógom. 
Súčasťou slávnostného oceňovania a vernisáže výstavy sú sprievodné podujatia 

pre deti a pedagógov. Pre deti sa spravidla uskutočňujú tvorivé dielne a pre 

pedagógov odborný seminár s témou súvisiacou s výtvarnou,  literárnou a najmä 

pedagogickou problematikou. 

 

 

 

Štruktúra a riadenie súťaže 

 

Hlavný organizátor súťaže vydáva v dostatočnom časovom predstihu (spravidla 

do decembra predchádzajúceho roku, v ktorom sa súťaž uskutoční) propozície 

súťaže, ktoré zverejňuje v médiách a distribuuje do škôl. 

Súťaž sa uskutočňuje každý druhý rok. 

Deti môžu súťažiť vo výtvarnej a literárnej časti súťaže. Prezentované môžu 

byť individuálne i kolektívne práce detí vo veku od 5 do 15 rokov. 
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Súťaž má 3 kategórie: 

 

A kategória – žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií 

B kategória – žiaci základných umeleckých škôl 

C kategória – žiaci špeciálnych škôl 

 

Výtvarná  časť súťaže má rozlíšenie 

vekových kategórií: 

 

1. od 5 do 10 rokov 

2. od 11 do 15 rokov 

 

druhových kategórií: 

 

A  kresba, grafika, maľba, kombinované techniky 

     B  plastika, priestorové stvárnenia 

 

Literárna časť súťaže má rozlíšenie 

vekových kategórií: 

 

1. od 5 do 10 rokov 

2. od 11 do 15 rokov 

 

druhových kategórií: 

 

A  poézia 

B  próza 

 

Súťažné práce musia byť podľa vopred zverejnených termínov v propozíciách 

zaslané hlavnému organizátorovi súťaže. 

 

 

Organizačné zabezpečenie súťaže 

 

 

Za organizačné zabezpečenie súťaže zodpovedá hlavný organizátor súťaže. 

 

Hlavným organizátorom súťaže je  Mesto Trenčín, Centrum voľného času 

Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín. 

Spoluorganizátori:  Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Verejná 

knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Krajský školský úrad Trenčín, Občianske 

združenie FAVONIUS a ďalší podľa konkrétnych podmienok. 
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Odborný garant:  Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

 

 

Do organizačného zabezpečenia patrí: 

 vypracovanie propozícií pre každý ročník prehliadky 

 spolupráca s garantom súťaže a so spoluorganizátormi  

 propagácia a distribúcia informácií prostredníctvom médií 

 zabezpečenie priestorov na výstavné účely 

 zabezpečenie cien: zlaté slniečka, diplomy, vecné ceny 

  zabezpečenie odborných hodnotiacich porôt 

 zabezpečenie slávnostného odovzdania cien a vernisáž výstavy 

 zabezpečenie sprievodných podujatí: odborný seminár pre učiteľov, 

tvorivé dielne pre deti atď. 

 zabezpečenie financovania súťaže a podujatí s ňou súvisiacich 

 inštalovanie výstavy, katalóg, foto, elektronická dokumentácia (CD,DVD) 

 následné inštalácie výstavy  

 ďalšie podľa potreby   

 

  

 

Podmienky účasti v súťaži 

 

 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií, žiaci 

základných umeleckých škôl a žiaci špeciálnych škôl vo veku od 5 do 15 rokov 

z celého Slovenska.  

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s prácou, ktorú doposiaľ nikde 

nepublikoval a nesúťažil s ňou v iných súťažiach. 

Každá práca musí byť čitateľne označená podľa predtlače na prihláške, ktorá je 

súčasťou propozícií. 

Súťaž je neanonymná. 

Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na študijné, 

publikačné a výstavné účely. 

 

Výtvarná časť 

 prihlásená môže byť maľba, kresba, grafika, kombinované techniky, 

plastika i priestorové realizácie, 

 rozmery artefaktu nie sú obmedzené, 

 práce môžu byť individuálne i kolektívne, 

 účastník môže poslať do súťaže len jednu prácu, riadne na rube označenú 

prilepenou prihláškou 
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Literárna časť 

 práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku, 

 účastník môže poslať do súťaže len jednu prácu, 

 prácu treba poslať v 4 písaných exemplároch a elektronicky (záznam na 

CD), 

 príspevky prijaté do súťaže sa nevracajú, musia obsahovať vyhlásenie, že 

neboli nikde publikované a že autor súhlasí s ich uverejnením, 

 príspevky, ktoré nevyhovujú podmienkam, nebudú do súťaže zaradené. 

 

 

 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

 

 finančný príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, 

 finančná dotácia z rozpočtu mesta Trenčín, 

 sponzori, 

 účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: 

odborné, personálne, administratívne a organizačné plnenie, propagácia, 

priestory (organizátor, spoluorganizátori). 

 

 

 

Spôsob hodnotenia súťaže 

 

 

Jedným z najdôležitejších kritérií pri hodnotení prác je ich originálnosť 

a umelecká kvalita. 

Práce súťažiacich hodnotia dve odborné poroty: 

výtvarná a literárna. 

Odborné poroty rozhodnú o umiestnení autorov a udelení cien. 

Každá porota má minimálne 3 členov a predsedu. Všetci členovia porôt majú 

príslušné odborné vzdelanie a prax, sú to skúsení pedagógovia alebo umelci. 

Výsledok hodnotiacej práce porôt  je založený na vzájomnom súhlasnom výbere 

najkvalitnejších súťažných prác podľa jednotlivých kategórií.  

V každej kategórii budú udelené „zlaté slniečka“, diplomy a vecné ceny autorom 

ocenených prác. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná 

porota  má právo rozhodnúť niektorú z nich neudeliť. 

Výsledky súťažiacich budú zverejnené v tých médiách, v ktorých boli 

zverejnené propozície súťaže.  
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Práva a povinnosti súťažiacich 

 

 

Právo zúčastniť sa na súťaži podľa podmienok v Organizačnom poriadku. 

Povinnosť dodržať všetky podmienky účasti na súťaži uvedené v propozíciách 

súťaže. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži 

 

 

Počas aktivít súvisiacich s realizáciou súťaže budú dodržiavané všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

 

Zrušovacie ustanovenie 

 
 
Ruší sa organizačný poriadok Celoštátnej prehliadky detskej výtvarnej 

a literárnej tvorby „Detský výtvarný a literárny Trenčín“, ktorý zaregistrovalo 

MŠ SR pod  číslom  CD-2008-1995/17767-1:911 a nadobudol účinnosť 26. 5. 

2008. 

 
Účinnosť a registrácia 

 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom  

2010-14386/32491:7-911 a nadobúda účinnosť 6. septembra 2010. 

 


