
                                                                                                                                             
 

                                                                                                              

PROPOZÍCIE K CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI
SALAMANDER OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE 2022

Organizátor podujatia: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom 
- kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

Termín: Súťaž prebieha od 1. apríla do 20. júna. Vyhodnotenie súťaže sa bude realizovať 22.
júna.  Vernisáž  a udeľovanie  cien  sa  uskutoční  9.  septembra  ako  súčasť  programu
Salamandrove dni v Banskej Štiavnici. 

Realizácia podujatia: výstava v Banskej Štiavnici

Charakteristika súťaže

Téma:

Úlohou súťažiacich bude výtvarné a literárne stvárnenie baníckej povesti alebo rozprávky.
Cieľom je priblížiť  deťom prostredníctvom povestí a rozprávok históriu,  tradíciu a význam
baníctva na Slovensku. 

Podmienky súťaže:

do  súťaže  sa môžu  zapojiť  súťažiaci  z celého  Slovenska,  ktorí  sú  žiakmi  materskej  školy,
prvého  alebo  druhého  stupňa  základnej  školy,  nižších  ročníkov  gymnázia,  základnej
umeleckej školy, výtvarného krúžku a samostatne tvoriaci autori.   

Súťažné kategórie:

● výtvarná-  ľubovoľná  technika  /kresba,  grafika,  pastel,  plastika,  maľba,  kombinované
techniky.  Úlohou  súťažiacich  je  umelecké  vyobrazenie  slovenskej  baníckej  povesti  či
rozprávky.

● literárna-  poézia,  próza  v slovenskom  jazyku  -vlastná  tvorba.  Úlohou  súťažiacich  je
vytvorenie vlastného textu na tému baníctvo alebo prerozprávanie povesti.

Súťažné práce organizátori nevracajú. Zaslaním prihlášok a súťažných prác dáva autor svoj
súhlas k ich zverejneniu a k použitiu pre propagačné a iné účely Pohronského osvetového
strediska. 

Vekové skupiny:   

Výtvarná súťažná kategória

1. skupina: 3 - 5 rokov
2. skupina:  6 - 10 rokov
3. skupina: 11 - 15 rokov



                                                                                                                                             

Literárna súťažná kategória

1. skupina: 6 - 10 rokov
2. skupina: 11 - 15 rokov                                

 Súťažné práce zasielajte do 20. júna na adresu: 
Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:

súťažné práce posúdi porota, ktorá bude hodnotiť sa obsahové a umelecké stvárnenie témy,

porota  rozhodne  o umiestnení  autorov  a udelení  vecných  cien,  v  každej  kategórii  budú
udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác.

Vyhlásenie výsledkov:

Vyhlásenie výsledkov prebehne 9. septembra 2022 v Banskej Štiavnici v priestoroch klubu
Rubigall ako súčasť programu Salamandrove dni.

Kontakt

adresa: Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 321/21, 965 01, Žiar nad Hronom

mail: pos.banskastiavnica@gmail.com

web: www.osvetaziar.sk

Záverečné ustanovenie:

1. Tieto  podmienky  súťaže  nadobúdajú  platnosť  dňom  ich  zverejnenia  na
webovej stránke POS Žiar nad Hronom, www.osvetaziar.sk

2. Organizátor  si  vyhradzuje  právo  súťaž  prerušiť,  zrušiť,  prípadne  zmeniť
súťažné podmienky

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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