
Súťažné podmienky 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v rámci VII. ročníka rozprávkového festivalu 

VII. Kde bolo, tam bolo... –  

Hol volt, hol nem volt... 
vyhlasuje okresné kolo výtvarnej súťaže 
Téma: Rozprávky od bratov Grimmovcov  - ilustrácia 
Výtvarné techniky: voľná - kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika.... 
Kategórie:  
I. kategória: deti MŠ s VJM 
II. kategória:  žiaci 1.-2. roč. ZŠ, ŠŠ a ZUŠ s VJM 
III. kategória: žiaci 3.-4. roč. ZŠ, ŠŠ a ZUŠ s VJM 
IV. kategória: žiaci 5.-6. roč. ZŠ, ŠŠ a ZUŠ s VJM, žiaci 1. roč. 8-ročného gymnázia s VJM 
Rozmery výtvarných diel: A3 
Termín doručenia prác: do 13. októbra 2022  na adresu: 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, P. O. BOX 159, 945 01 Komárno 

Na obálku prosíme vyznačiť: KDE BOLO, TAM BOLO... 

Na rube výtvarnej práce prosíme vyplnené štítky Regionálneho osvetového strediska 
v Komárne nalepiť.  

Alebo na E-mail: himpanova.osveta@gmail.com  

Škola môže poslať maximálne 5 najlepších prác.  

 

Miesto a dátum slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže:  

V prípade dobrej epidemiologickej situácie v našom okrese sa súťaž a vyhodnotenie 
uskutoční v aule Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, ul. biskupa Királya 30, Komárno, 24. 
10. 2022 o 8:30, kde súťažné práce budú aj vystavené.   

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v našom okrese sa súťaž a vyhodnotenie 
uskutoční na virtuálnej platforme Regionálneho osvetového strediska v Komárne, obdobne 
ako minulý rok. To znamená, že jednotlivé výtvarné diela sa odfotené a elektronickou 
formou najneskoršie do 13. októbra 2022 zaslané, s prihliadnutím na termín plánovanej 
súťaže, dostanú pred porotu. Výsledky súťažných prác, ohodnotené odbornou porotou 
takisto elektronicky, sa následne slávnostne zverejnia 24. októbra on-line.  Najlepšie práce 
budú prezentované na virtuálnej výstave Regionálneho osvetového strediska v Komárne – 
Facebook, YouTube.  

 

1., 2. a 3. miesto v každej kategórii postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa koná          
18. novembra 2022 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.  

 

 

Info: Mgr. Terézia Himpánová 

        0918940648                                      

        e-mail: terezia.himpanova@ros-komarno.sk,    himpanova.osveta@gmail.com 
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