
 

 

 
  

Slovenský zväz včelárov  
v spolupráci  

so včelárskymi organizáciami krajín V4 

 

 

vyhlasuje výtvarnú súťaž s názvom: 

     

„Život včiel“ 

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl. 

 

Pravidlá súťaže: 
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: 

-         život včiel 
-         včely a životné prostredie 
-         včely a budúcnosť ľudstva 
 

 Súťaž prebieha od 11. júna do 20. júla 2019.  Práce treba osobne doručiť alebo zaslať 
na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava do 20.júla do 16:00 
hod.   

 Technika prác: kresba, maľba, koláž. 
 V prípade individuálne zasielaných výkresov tieto musia mať na zadnej strane 

pripevnený Súhlas so spracúvaním osobných údajov podpísaný zákonným zástupcom  
 V prípadne výkresov zasielaných školou tieto musia mať na zadnej strane uvedený 

telefonický kontakt na zákonného zástupcu súťažiaceho  
 Rozmer diela: formát A4, A3 alebo A2. 
 Autor môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú prácu. 

  

Víťazov súťaže v každej kategórii vyberie odborná porota zložená z troch členov. Výsledkom 
hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia prvých 5 najlepších slovenských 
súťažných prác /bez poradia/. Pri hodnotení sa prihliada na vek autora. 

Kritériá hodnotenia: 
 originálnosť nápadu 
 originálnosť spracovania 
 výtvarná technika 
 úroveň zvládnutia výtvarnej techniky 



 

Výsledky súťaže  budú zverejnené na web stránke a FB stránke Slovenského zväzu 
včelárov do 1.8.2019. V prípade, že nebude možné do 1.8.2019 nadviazať kontakt (v 
dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov a i.) s výhercom, cena pripadne autorovi 
práce umiestnenej ako ďalšej v poradí. 

  

Víťazi výtvarnej súťaže budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení počas výstavy 
Agrokomplex, ktoré sa uskutoční 24.8.2019 v Nitre. 

  

Vyhlasovateľ súťaže práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné 
právo publikovať ich súťažné príspevky, pri ktorých môže uviesť pri ktorých môže uviesť 
krstné meno, vek, prípadne mesto, z ktorého autor pochádza pri akejkoľvek propagačnej 
akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné 
práva ako vyhranú cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade že by nemohol 
dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže. 

 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené 
porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na 
ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.). 

 

 


