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Centrum voľného času v Trnave 
 vyhlasuje výtvarnú súťaž      

Podmienky súťaže: DRAHÝ PABLO PICASSO – Prostredníctvom výtvarného prejavu 

sa pokúste zachytiť zázračnú kariéru maliara a sochára, významného umelca 20. storočia 
Pabla Picassa. Jeho dielo prešlo viacerými rozpoznateľnými fázami. Ani jeden zo štýlov si však 
neosvojil nadlho a pohlcoval umelecké podnety odvšadiaľ. Vytvorte štylizovaný portrét 
umelca, pokúste sa zachytiť tvorbu umelca v ateliéri, inšpirujte sa jeho dielom a vytvorte 
vizuálnu voľnú interpretáciu diela (dotváranie a ozvláštňovanie výtvarného diela, dotvor časti 
diela, zmeň farebnosť,...). Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Plošné práce posielajte 
maximálne vo formáte A2 a priestorové práce maximálne v rozmeroch 80cm x 80cm x 80cm. 

Vekové kategórie: I. kat.  - deti MŠ 
II. kat.  - žiaci I. stupňa ZŠ 
III. kat.  - žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií 
IV. kat.  - študenti SŠ, SOŠ a gymnázií 
V. kat.  - žiaci špeciálnej základnej školy 
VI. kat.  - žiaci základnej umeleckej školy 

Technika:  ľubovoľná technika              
Formát:  maximálny formát A2                        
Uzávierka:  27. januára 2023  

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže (prihlášku prilepiť na zadnú stranu práce) je 
potrebné zaslať poštou alebo priniesť na adresu: CVČ, V jame 3, 917 01 TRNAVA do 27. 
januára 2023. Výsledky súťaže spolu s informáciami o slávnostnom vyhodnotení súťaže 
a sprievodnej výstave budú zverejnené na webovej stránke CVČ - http://cvc.trnava.sk/. 
UPOZORNENIE – výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy 
v CVČ. Za pochopenie ďakujeme.  

Vybavuje:  Mgr. Simona Pavlovičová, tel.:  033/3236697   

Tešíme sa na spoluprácu s Vami          Mgr. Andrej HAVLÍK                                                                                                            
riaditeľ  CVČ 

http://cvc.trnava.sk/
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 do výtvarnej súťaže DRAHÝ PABLO PICASSO 

 
Názov súťažného príspevku ........................................................................... kategória ........................................ 

Meno a priezvisko autora ...................................................................................... ročník .......................................... 

Názov a adresa školy ......................................................................................................................................................... 

Zodpovedný pedagóg + kontakt   (tel., email)  ................................................................................................... 
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