
 

Mesto Lučenec  

Základná škola Milana Rastislava Štefánika Haličská cesta 1191/ 8, Lučenec 

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 

Propozície 5. ročníka výtvarnej súťaže  

MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 

 organizovanej pri príležitosti Dňa Milana Rastislava Štefánika pod názvom 

Štefánikove cesty za poznaním – Francúzsko 

Štefánik je považovaný za najväčšieho slovenského cestovateľa prvej polovice 20. storočia. 
Pôsobil na všetkých svetadieloch okrem Antarktídy. Plavil sa loďou, letel lietadlom, využíval vlaky. 
Turistika a horolezectvo mu tiež neboli cudzie...  Precestoval skoro celý svet a pritom nikdy 
nezabúdal, kde sú jeho korene a po každej výprave sa vrátil späť na Slovensko. 

Jedna z jeho ciest za poznaním ho zaviedla aj do Francúzska. Cestovanie v službách 
francúzskej vlády, pre ktorú vykonával dôležité diplomatické misie, jeho pomoc pri zriaďovaní siete 
rádiotelegrafických staníc, diplomatické aktivity už aj francúzskeho občana, špeciálne pôsobenie v 
légiách, a ďalšie dôležité expedície a misie, za ktoré získal vyznamenanie Čestného rytiera 
Francúzskej republiky. 

Čo všetko mohol vo Francúzsku vidieť, či už zo zeme, či zo vzduchu? Ako vnímal Francúzsko 
Milan Rastislav Štefánik? 

 

Technika: kresba, maľba, kombinovaná technika 

Kategórie:  I. kategória: žiaci vo veku 10 – 12  rokov 

II. kategória: žiaci vo veku 13 – 15 rokov 

III. kategória: žiaci základných umeleckých škôl vo veku do 12 rokov 

IV. kategória: žiaci základných umeleckých škôl vo veku do 15 rokov 

Cena primátorky mesta Lučenec 

Cena Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 

Cena riaditeľky ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 



Termíny:  Vyhlásenie súťaže: 9. január 2017 

Uzávierka súťaže: 17. apríl 2017  

Vyhodnotenie prác: 28. apríl 2017  

Slávnostná vernisáž: v Deň Milana Rastislava Štefánika v Lučenci začiatkom mája 2017   

Súťaž je určená žiakom II. stupňa základných škôl a žiakom umeleckých základných škôl. Je 

jednokolová, s ústredným zakončením. Jeden účastník môže do súťaže prihlásiť len jednu prácu 

formátu maximálne A3. 

Do súťaže budú prijaté len práce, ktoré budú mať nasledovné údaje riadne vyplnené na zadnej 

strane každej práce: meno a priezvisko súťažiaceho, názov práce, vek autora, kategória, škola a meno 

pedagóga a každá škola ku prácam pripojí aj zoznam súťažiacich, ktorý odošlú na mailovú adresu: 

dankova.n@gmail.com. 

Súťažné práce posúdi odborná porota. Porota rozhodne o víťazoch v každej  kategórii. Porota 

si vyhradzuje právo udeliť čestné uznania. O výsledkoch výtvarnej súťaže budú účastníci informovaní 

prostredníctvom emailu do 1. mája 2017. Každá zúčastnená škola získava Pamätný list. Na víťazov 

čakajú diplomy a  vecné ceny.  

Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa uskutoční začiatkom mája 2017 v rámci Dňa 

Milana Rastislava Štefánika v Lučenci. 

             Práce sa nevracajú a stávajú majetkom vyhlasovateľa výtvarnej súťaže. 

      Zaslaním práce žiaka je vyjadrený súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži.  

 

Práce je možné odovzdať priamo na sekretariáte školy alebo poslať poštou na adresu: 

Základná škola M.R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Danková; mobil: +421918 504 100; e-mail: dankova.n@gmail.com 

Tešíme sa na práce Vašich žiakov! 

 

Mgr. Gabriela Aláčová 

riaditeľka školy 
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