
VÝTVARNÁ
      S Ú Ť A Ž 

Témy výtvarnej súťaže:
 

Súťaž prebieha v termíne od 1. 3. do 31. 5. 2022 

1. Svet permoníkov očami detí 

2. Minerály - poklady Zeme 

OBEC

MARIANKA



pod záštitou mesta Pezinok, obce Marianka a města Odry

Geopark Malé Karpaty, Geopark Krajina břidlice, Trnavský samosprávny kraj, Pezinské kultúrne centrum, 
Spolok Permon Marianka, Nezisková organizácia Barbora, vyhlasujú výtvarnú súťaž 

- Monika Luknárová, Pezinské kultúrne centrum

2. Minerály - poklady Zeme (pri príležitosti Roku mineralógie 2022) - so zameraním na minerály 
1. Svet permoníkov očami detí  - so zameraním na permoníkov v podzemnom kráľovstve 

Súťažné kategórie:

Hodnotenie:

Výtvarná súťaž je určená pre predškolské a školské zariadenia na území Geoparku Malé Karpaty a na území 
Geoparku Krajina břidlice. 

a) materské školy

Témy výtvarnej súťaže:

c) základné umelecké školy

Výtvarné práce vyhodnotí odborná komisia a autori víťazných prác v každej kategórii a téme budú odmenení 
vecnými cenami. Komisia bude zložená z nasledujúcich členov:
- Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

b) základné školy

- vecné ceny

- Odry – Hornický den – Geopark Krajina břidlice, 

- Alena Zemanová, Geopark Krajina břidlice

- Prehliadka muzeálnej expozície a banskej štôlne v okolí školy pre svoju triedu alebo rodinu

Ocenené a vybrané výtvarné práce v jednotlivých kategóriách budú vystavené na výstavách: 

- vychádzka s geológom spojená s odborným výkladom priamo v teréne (Devínska Kobyla alebo Pezinok

- Marianka – 17. ročník Výstavy húb – Geopark Malé Karpaty v spolupráci so Spolkom Permon Marianka.

Autori víťazných prác v každej kategórii a téme môžu získať:

Každý výkres označte na zadnej strane:

- kazeta minerálov a hornín

- Andrea Heldová, Geopark Malé Karpaty

Ceny pre víťazov:
 

- Albet Russ, Spolok Permon Marianka 

  podľa preferencií ocenených)

- Pezinok – 26. ročník Pezinského permoníka 2022 – Geopark Malé Karpaty,

Súťažné výtvarné diela posielajte na uvedené adresy, alebo odovzdajte vo vopred dohodnutom termíne, najneskôr do 31. 5. 2022 
(vrátane). 

adresa: Městský úřad Odry, Odbor kultury a školství, Kostelní 7, 742 35 Odry

z každej témy.

Obálka musí byť viditeľne označená nápisom „Výtvarná súťaž – neotvárať“. Výstavy výtvarných prác sú plánované v druhej 
polovici roka 2022 v priestoroch Kultúrneho centra v Pezinku, Turistického informačního centra Odry a Polyfunkčného centra 
v Marianke.

Vzhľadom na využitie výtvarných prác na výstavách sa súťažné práce nebudú vracať. Každý žiak môže zaslať najviac 1 prácu 

Kontaktná osoba za Geopark Krajina břidlice: Alena Zemanová, tel.: +420 733 530 654

      S baníckym pozdravom Zdar Boh!

a) meno, priezvisko a vek autora, b) názov školy, adresa školy a trieda,c) súťažná kategória (a, b, c), d) súťažná téma (1., 2.).

adresa: Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Kontaktná osoba za Geopark Malé Karpaty: Jiří Vitáloš, tel.: +421 905 739 452
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