
 

   

vyhlasujú 

8. ročník výtvarnej súťaže 

MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 

organizovanej pri príležitosti Dňa Milana Rastislava Štefánika 

pod názvom 

Štefánikove cesty za poznaním – 
Rodný kraj M. R. Štefánika – Kopanice na Myjave 

Téma 8. ročníka Memoriálu Milana Rastislava 

Štefánika Štefánikove cesty za poznaním je zameraná na 

zobrazenie malebného kraja Západného Slovenska – 

Kopaníc, ktoré sú hrdé na svojho rodáka Milana Rastislava 

Štefánika stojaceho pri samom zrode Československa. Žiaci 

môžu svojím výtvarným prejavom zachytiť miesto jeho 

večného odpočinku na Bradle, rodný dom, rodnú obec 

Košariská  či malebnosť kraja.  

 

Téma: Rodný kraj Milana Rastislava Štefánika – Kopanice na 

Myjave 

Technika: kresba, maľba, grafika, koláž, kombinovaná 

technika 

Formát: A4 – A3 

Kategórie:  I. kategória: žiaci vo veku 10 – 12 rokov 
  II. kategória: žiaci vo veku 13 – 15 rokov 
  III. kategória: žiaci základných umeleckých škôl vo veku do 12 rokov 
  IV. kategória: žiaci základných umeleckých škôl vo veku do 15 rokov 
 

Dôležité termíny:  Vyhlásenie súťaže: 1.2.2020 

   Uzávierka súťaže: 22.4.2020 

   Vyhodnotenie prác: 24.4.2020 

   Slávnostná vernisáž: 4.5.2020 

 



Súťaž je určená žiakom II. stupňa základných škôl a žiakom umeleckých základných škôl. Je 

jednokolová, s ústredným zakončením. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť len jednu prácu 

formátu minimálne A4, maximálne A3.  

Do súťaže budú prijaté len práce, ktoré budú spĺňať tému a mať nasledovné údaje riadne 

vyplnené na zadnej strane každej práce: meno a priezvisko súťažiaceho, názov práce, vek autora, 

kategória, škola a meno pedagóga a každá škola ku prácam pripojí aj zoznam súťažiacich, ktorý odošlú 

na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: veronika.horvathova313@gmail.com, Mgr. Veronika 

Horváthová, t.č.: 0915 627 323.  

Súťažné práce posúdi odborná porota. Porota rozhodne o víťazoch v každej kategórii. Udelí 

okrem prvých troch miest v každej kategórii aj Cenu riaditeľky školy, Cenu primátorky mesta Lučenec, 

Cenu poroty, Cenu spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Cenu spolku M. R. 

Štefánika, Cenu Živeny. O výsledkoch súťaže budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu do 

24.4.2020. 

Na víťazov čakajú diplomy a zaujímavé ceny. Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa 

uskutoční dňa 4.5.2020 v rámci Dňa Milana Rastislava Štefánika v meste Lučenec. 

Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa výtvarnej súťaže. Prihlásením sa do súťaže dáva 

zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, 

priezvisko, vek a adresa školy organizátorovi súťaže a pedagóg súhlas s uverejnením mena a priezviska, 

adresy školy v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslaním práce do súťaže 

je zároveň vyjadrený súhlas so všetkými podmienkami účasti v danej súťaži. 

Práce je možné odovzdať priamo na sekretariáte školy alebo poslať na adresu: Základná škola 

M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 98403 Lučenec s označenou obálkou „8. ročník MMRŠ“.  

 

Tešíme sa na práce Vašich žiakov! 

 

 

Mgr. Gabriela Aláčová 

riaditeľka školy 
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