
 

 

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach 
 

v spolupráci a s podporou 
Zoologickej záhrady v Košiciach 

Juraja a Vandy Kaiferovcov - DEVA 
 

VYHLASUJÚ 5. ROČNÍK  
regionálneho kola literárnej a výtvarnej súťaže 

 
Témy literárnych a výtvarných prác: 

Na rozkvitnutej lúke 
To bol cirkus! 

Na výlete 
 

Vekové kategórie 
Literárne práce: 
I. kategória:  1. – 4. ročník ZŠ 
II. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG 
 
Výtvarné práce: 
I. kategória:  žiaci materských škôl 
II. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ 
III. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG 
IV. kategória: žiaci I. stupňa výtvarného odboru (1. a 2. časti) ZUŠ 

 

Literárne práce: 

 práce musia zodpovedať téme 

 literárny druh: poézia, próza (vyžadujú sa kratšie literárne žánre) 

 súťaží sa v slovenskom jazyku v rozsahu najviac tri normostrany (typ písma: 

Times New Roman; veľkosť: 12; riadkovanie: 1,5; okraje: 2,5 cm)  



 

 

 hodnotí sa: kreativita, nápad a originalita, jazyková a štylistická úroveň 

jazykových prostriedkov, zvládnutie zákonitostí a orientácia v literárnych 

žánroch a druhoch  

 z jednej školy je možné poslať ľubovoľný počet literárnych prác  

 literárne práce je možné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu súťaže, 

poštou alebo osobne v troch exemplároch na adresu školy 

 

Výtvarné práce: 
 výtvarné práce musia zodpovedať téme, musia byť vlastné (nie sú povolené 

cliparty, skenovanie ilustrácií, fotografií...) 

 ľubovoľná výtvarná technika: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované 

techniky, koláž... 

 formát: A4 alebo A3 (nie 3D práce) 

 výtvarné práce sa nevracajú späť 

 hodnotí sa: výtvarné a technické spracovanie témy, tvorivosť, využitie 

výtvarných výrazových prostriedkov, hravosť, originalita 

 z jednej školy je možné poslať ľubovoľný počet výtvarných prác  

 výtvarné práce je možné zaslať poštou na adresu školy alebo priniesť osobne 

na adresu školy 

 
Odbornú porotu zloženú z odborníkov v danom odbore menuje riaditeľka školy. 

Uzávierka literárnych a výtvarných prác je 20. mája 2019 (pondelok) 
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční 31. mája 2019 
(piatok) v areáli ZŠ Hroncova 23 v Košiciach v rámci 8. ročníka festivalu športu 
a zábavy HRONCOLAND 2019. 
 
Víťazi obdržia pozvánku na slávnostné vyhodnotenie! 
 
Pre víťazov sú pripravené: medaily, diplomy a hodnotné vecné ceny.  
 
 
 
 



 

 

Literárne a výtvarné práce musia byť riadne označené!  
- literárne práce – na prvej strane literárnej práce v ľavom hornom rohu 
- výtvarné práce – na zadnej strane výtvarnej práce v ľavom hornom rohu 
 
 
POVINNÉ ÚDAJE 
Názov práce: 
Téma: 
Kategória: 
Meno a priezvisko autora: 
Vek autora: 
Názov, adresa, telefónne číslo a e-mail školy: 
Meno zodpovedného pedagóga: 
 
Súťažné práce (výtvarné) zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu: 
Základná škola  
Hroncova 23 
040 01 Košice 
„HESLO: HRONCOART“ 
 
Literárne práce zasielajte e-mailom na adresu: hroncoart@gmail.com 
 
Propozície, profily členov odbornej poroty a výsledkové listiny nájdete na webe: 
www.zshroncova.sk 
 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 
Mgr. Martin Fazekaš – zástupca riaditeľky školy, koordinátor súťaže 
tel. č.: 055/633 21 89, 0904 474 728 
e-mail: martin.fazekas@gmail.com, zs@zshronke.edu.sk 
 

Prajeme Vám veľa tvorivosti a tešíme sa na všetky Vaše práce!  
 
 
 
          Mgr. Martin Fazekaš     Mgr. Klára Dziaková 
 koordinátor súťaže          riaditeľka školy 
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