PROPOZÍCIE

LITERÁRNO - VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
ZLATY DÔNČOVEJ
X. ročník
súťaž pre deti MŠ, žiakov ZŠ, SŠ
Vyhlasovateľ súťaže: Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre
Spoluorganizátori: ÚNSK odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, Okresný úrad
v Nitre odbor školstva, Mesto Nitra, UKF Nitra
Realizátor a organizačný garant: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Charakteristika súťaže
Literárno – výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej je dvojstupňová literárno-výtvarná súťaž určená
pre deti materských škôl, žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Vyhlasuje sa
každoročne. Tematicky je zameraná na vytváranie kladného vzťahu ku knihám, k literatúre
a k umeniu. Má nielen súťažný charakter, výstavný, publikačný, ale plní i edukačnú funkciu.
Cieľom je podpora a rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže v oblasti literatúry
a výtvarného umenia, budovanie vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu národa, poznanie svojej
histórie, aj prostredníctvom literárnej tvorby spisovateľky Zlaty Dônčovej. Prezentácia
výtvarných a literárnych prác na výstave sprostredkúva mladým autorom možnosť spoznávať
literárnu a výtvarnú tvorbu detí a žiakov z celého Slovenska a zároveň im ponúka nové
podnety a inšpirácie. Sprievodné podujatia napomáhajú k podnieteniu väčšieho záujmu
o historické udalosti, výchovu k vlastenectvu a kultúrnosti detí a mládeže.
Poslanie súťaže
1. Podporovať a rozvíjať talent a nadanie detí a žiakov.
2. Dávať im možnosť prezentácie svojej kreativity, záľuby a zároveň im poskytnúť
možnosť konfrontácie so svojimi rovesníkmi.
3. Viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich
voľného času.
4. Vzbudzovať záujem širokej verejnosti o tento druh záujmovo-umeleckej činnosti.

Literárna tvorba
Téma: voľná
Motivovať žiakov základných a stredných škôl k tvorivosti, k vyjadreniu svojich názorov,
myšlienok formou literárnej tvorby a podporovať u nich schopnosť vnímať umelecké hodnoty
aj prostredníctvom vlastnej tvorby.
Výtvarná tvorba
Téma: ilustrácia na prečítané literárne dielo
Podporovať výtvarné nadanie, cítenie, kreativitu detí materských škôl a žiakov základných
škôl, prebúdzať v nich fantáziu a predstavivosť, viesť ich k tvorivej činnosti prostredníctvom
vyjadrenia svojich zážitkov, pocitov, postojov k ľubovoľnému prečítanému dielu, formou
ilustrácie.
Štruktúra súťaže
Súťaž sa organizuje v Nitrianskom samosprávnom kraji, ale môžu sa zapojiť záujemcovia
i z celej Slovenskej republiky. Realizuje sa v dvoch postupových kolách. Téma pre literárnu
i výtvarnú oblasť je voľná.
a/ školské kolá – zúčastňujú sa ich dobrovoľne tí, čo majú záujem
b/ krajské – celoslovenské kolo – postupujú víťazi a autori, doporučení odbornou porotou,
zo školských kôl
Súťažné oblasti:

Literárna tvorba
Výtvarná tvorba

Súťaž v LITERÁRNEJ tvorbe je rozdelená do 3 kategórií podľa veku :
Súťažné kategórie: žiaci I. stupňa základných škôl
žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci osemročných gymnázií
žiaci stredných škôl
Súťaž vo VÝTVARNEJ tvorbe je rozdelená do 3 kategórií podľa veku:
Súťažné kategórie: deti materských škôl
žiaci I. stupňa základných škôl
žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci osemročných gymnázií

Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti materských škôl od 3 rokov, žiaci základných a stredných
škôl, osemročných gymnázií do 19 rokov.
2. Súťaž sa vyhlasuje každoročne.
3. Súťaž je určená jednotlivcom, kolektívne práce sa neakceptujú.
4. Zúčastniť sa môžu len autori s prácami, ktoré nikde nepublikovali a nezapojili sa nimi
v iných súťažiach.

5. V literárnej oblasti žiaci súťažia v poézii i próze.
6. Vo výtvarnej oblasti súťažia vo výtvarných technikách: kresba, maľba, grafika,
kombinovaná technika.
7. Vo výtvarnej oblasti je potrebné uviesť aj autora a názov literárneho diela, ktoré bolo
inšpiráciou k vytvoreniu výtvarného diela.
8. V literárnej oblasti môže žiak poslať najviac 3 práce z vlastnej tvorby, každá práca musí
byť napísaná v slovenskom jazyku, zaslaná 3 x v tlačenej podobe, 1x poslaná
v elektronickej podobe, vyžaduje sa vlastnoručný podpis autora, ktorým potvrdzuje,
že literárny príspevok v poézii, v próze je jeho vlastná tvorba.
9. Súťažné práce musia obsahovať: názov, meno a priezvisko autora, vek, triedu, názov
školy, tel. a e-mail. kontakt na školu.
10. Súťažné literárne a výtvarné práce organizátor nevracia späť jednotlivcom ani školám.
Organizačné riadenie súťaže
Za organizačné zabezpečenie súťaže zodpovedá organizátor súťaže stredisko v Nitre.

Krajské osvetové

Odborné zabezpečenie súťaže
Školské kolá súťaže odborne garantuje školská odborná komisia súťaže, ktorú vymenováva
riaditeľ príslušnej školy.
Krajské - celoslovenské kolo súťaže riadi odborná komisia súťaže. Jej činnosť riadi
predseda. Predsedu a členov odbornej komisie súťaže vymenúva riaditeľka Krajského
osvetového strediska v Nitre. Odborná komisia súťaže spolupracuje lektormi
a vysokoškolskými pedagógmi UKF v Nitre.
Odborná komisia súťaže:
- garantuje odbornú stránku súťaže,
- zabezpečuje vyhodnotenie súťažných prác, určuje ceny a čestné uznania.
Kritéria hodnotenia:
- v literárnej tvorbe: štylistická a jazyková stránka, originálnosť, veku primeranosť,
kreatívnosť, zvládnutie zákonitostí a orientáciu v žánroch a druhoch
- vo výtvarnej tvorbe: námet, výtvarné a technické spracovanie témy, tvorivé využite
výtvarných výrazových prostriedkov, hravosť, originalita, subjektívne vyjadrenie
zážitku.
Oceňovanie súťažiacich:
V každej súťažnej oblasti, literárnej i výtvarnej, sú jednotlivci oceňovaní v jednotlivých
kategóriách, do ktorých sú zaradení na základe veku a stupňa školy, ktorú navštevujú.
Spravidla sa udeľujú 3 ceny a 3 čestné uznania. Odborná porota súťaže môže niektoré ceny
neudeliť alebo niektoré udeliť viacnásobne.

Práva a povinnosti súťažiacich
1. Účasť detí a žiakov na súťaži je dobrovoľná a v literárnej i výtvarnej oblasti súvisí
s výchovno-vzdelávacím procesom.
2. Každý účastník má právo vedieť o podmienkach a propozíciách súťaže a musí ich
dodržať.
3. O výsledkoch súťaže bude organizátor súťaže informovať e-mailom jednotlivých
účastníkov, verejnosť prostredníctvom www.kosnr.sk.
4. Účastníci súťaže súhlasia, aby výsledky súťaže boli zverejnené na www.kosnr.sk
a v katalógu zo súťaže a ich výtvarné a literárne práce boli použité na prezentačné
a propagačné účely KOS v Nitre.
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov súťaže a sprievodných podujatí zabezpečuje
organizátor.
2. Do miesta konania vyhodnotenia súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode
zamestnanca školy alebo plnoletej osoby, s ktorou sa dohodol riaditeľ školy.
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 25. apríl 2014
Vernisáž a vyhlásenie výsledkov : 12. jún 2014 o 10. 00
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Termín výstavy: 5. jún – 25. jún 2014
Súťažné práce zasielajte poštou alebo osobne prineste na adresu:
Zdenka Smrečková, Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
heslo: Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej
Bližšie informácie: zdenka.smreckova@kosnr.sk, tel. č. : 0911 540 018, www.kosnr.sk

