
   Spoločnosť  pre predškolskú výchovu – región Žilina 

pod záštitou akademického sochára a maliara Štefana Pelikána 

vyhlasuje 3. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže materských škôl 

KLNKA     KLNKA 

 

Téma 2019:      VODA, VODIČKA 

Obsah: život vo vode, pri vode, nad vodou, pod vodou, o vode ... 

Cieľ výtvarnej súťaže pre deti predškolského veku:  

Projektovať vlastné asociácie o vode prostredníctvom kolorovanej kresby. 

Súťažné kategórie:  1. kategória 3 – 4 ročné deti  (iba jednotlivci ) 

                                     2. kategória 5 – 6 ročné deti  (iba jednotlivci) 

Podmienky výtvarnej súťaže:  

 výtvarná technika:  kolorovaná kresba,  

 výtvarné práce: formát  A3. 

Neposielajte: kolektívne práce, formát A4, A5, ani prelepené obrázky, 3D obrázky.                           
Výtvarné práce ostávajú majetkom organizátora. Účastníci súhlasia dobrovoľne, aby autorské práva 
SPV Žilina použilo jednorazovo, bez obmedzení len pre účely výtvarnej súťaže KLNKA – KLNKA. 

Uzávierka výtvarnej súťaže :   do 17.5.2019 

Adresa doručenia výtvarných prác: 

Materská škola                                                                                                                                               
Stavbárska 4                                                                                                                                                        
01001 Žilina 

Označenie na obálku:  SPV Žilina / výtvarná súťaž: KLNKA – KLNKA (2019) 



Označenie výtvarnej práce na zadnú stranu: meno autora, vek, názov práce, adresa a email MŠ, 
meno pedagóga, odporúčame aj telefónne číslo pedagóga.   

Odborná porota výtvarnej súťaže SPV-región Žilina s názvom KLNKA-KLNKA: 

-Akademický sochár-  Štefan Pelikán,  

-Mesto Žilina - Ing. B. Birnerová, Ph.D., 

-ŠŠI Žilina - PaedDr. B. Ftorková, Ph.D., 

-MPC Žilina - Mg. E. Petrovská, 

-Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina (zástupcovia).  

 

Slávnostná VERNISÁŽ výtvarných prác s kultúrnym programom s ocenením víťazov 
a odovzdaním cien víťazom sa uskutoční 3. júna 2019 v OC Mirage, Námestie Andreja Hlinku, 
010 01 Žilina od 9.30 – 11.00 hod. Autori ocenených prác budú písomne pozvaní na slávnostnú 
vernisáž.  Výstava potrvá v čase od 3.6.2019 do 23.6.2019 v OC Mirage v Žiline, 1. podzemné 
podlažie. 

 

Spoluorganizátori výtvarnej súťaže - Mesto Žilina, Dom Matice slovenskej v Žilne, MPC Žilina.  

Mediálni partneri výtvarnej súťaže - Mesto Žilina – Mesto s tvárou, Spoločnosť pre predškolskú 
výchovu, odborno-metodický časopis pre materské školy Predškolská výchova, Žilinský Večerník.  

 

Kontakt vyhlasovateľa výtvarnej súťaže KLNKA-KLNKA 2019: 

SPV – región Žilina,   mail: spv.zilina@gmail.com,  fb: SPV-región Žilina 
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