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Centrum voľného času v Trnave 
 vyhlasuje výtvarnú súťaž   

    

Podmienky súťaže: MALÝ PRINC – Téma je inšpirovaná najznámejším dielom 

francúzskeho spisovateľa a pilota Antoineho de Saint-Exupéryho, ktorý sa v svojej knihe Malý 
princ stretáva so zaujímavou postavou - Malým princom, ktorý býva na malej planéte vo 
vesmíre, putuje po planétach a stretáva rôzne zaujímavé postavy. Prostredníctvom 
výtvarného prejavu sa pokúste stvárniť zaujímavý svet Malého princa. Preneste sa do 
fantastického, tajomného a nepoznaného vesmírneho priestoru, uplatnite svoju kreativitu a 
fantáziu a pokúste sa vytvoriť novú planétu s výnimočnou postavou, ktorú by mohol Malý 
princ navštíviť. 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:  17. februára 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 17. 
februára 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 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
http://cvc.trnava.sk/
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