
Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici 

organizuje v školskom roku 2017/2018 

DETSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL 

časť 

 

 

Maľovaná ZUŠ-ka 2018 

XlV. ročník 
Propozície pre súťažnú prehliadku prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ 

 

Organizácia súťaže a jej priebeh  

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej  

prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných 

 umeleckých škôl Slovenskej republiky. 
 

Téma súťaže – „ PÍSMO “ 

 
Ľudia mali vždy potrebu zdieľať svoje myšlienky s inými. Kreslením 

primitívnych značiek sa začali vyjadrovať ešte skôr ,ako sa naučili hovoriť vo vetách. 

Čím sa svet stával zložitejším ,tým aj pestrejšie formy komunikácie vznikali.  

Písmena a nápisy vidíme všade okolo seba. Písmo nenesie len danú informáciu 

,ale má aj vlastnú estetickú hodnotu, ktorá vyplýva z historického dobového vývoja, či 

už technologických možností, ale aj estetických kritérií danej doby. 

Rukopis je jedinečný pre každého z nás ,vypovedá o nás viac ako si často 

uvedomujeme. Pre deti je to prirodzený sled a kombinácií línií a bodov  ktoré 

automaticky používa. Učme ich na písmo pozerať aj z výtvarného hľadiska a vedome 

využívať ich tvary vo výtvarnej tvorbe. 

Námety: História písma 

               Typografia a grafický design 

               Transformácia písma 

               Nové tvary 

               Písmo ako nekomunikatívny prvok obrazu ... 

  
Harmonogram súťaže: 

 

29. marec 2018 – uzávierka 

 

Výstava ocenených prác sa uskutoční  na prelome apríla a mája 2018, v trvaní cca. 3 

týždne. 

 

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž, termín ktorej 

organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke ZUŠ JC.  

Kategórie 

Autori do 7 rokov 

Autori do 11 rokov 

Autori do 15 rokov 

Autori do 19 rokov 

 
Podmienky súťaže 

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, 

 maľba, grafické techniky, kombinované techniky, počítačová grafika, 

počítačová animácia. 

Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. 

Formát maximálne do veľkosti A2. 

 

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: 

Meno a priezvisko autora 

Názov práce 

Vek autora 

Adresa školy 

Meno pedagóga 

Súťažné práce sa nevracajú !!! 

 

Vyhodnotenie súťaže 

 

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi 

odborná porota ( jej zloženie bude zverejnené v bulletine súťaže ). 

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. 

Všetky informácie budú zverejnené na internetovej stránke ZUŠ JC 

 www.zusjcbb.sk 

 

Adresa 

 

Základná umelecká škola Jána Cikkera 

Štefánikovo nábrežie 6 

974 01 Banská Bystrica 

TEL/FAX : 048 415 48 87, zusjc@zusjcbb.sk 

 

Mgr. Eva Beňačková, PhD., riaditeľka ZUŠ JC Banská Bystrica 

mailto:zusjc@zusjcbb.sk

