HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE, DILONGOVA 17, 080 01 PREŠOV
Naša zn. PO-2021/056-HaP

V Prešove, 15.03.2021

Vec: VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „VESMÍR OČAMI DETÍ“ –
OKRESNÉ KOLO
Dňa 15.03.2021 sa v budove HaP v Prešove konalo vyhodnotenie okresných kôl
výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ pre okres Prešov (Sabinov) a Poprad (Kežmarok,
Bardejov, Levoča). Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s ostatnými astronomickými zariadeniami na Slovensku.
Žiaci MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ a ZUŠ súťažili v okresných kolách: Prešov (Sabinov) a Poprad
(Kežmarok, Bardejov, Svidník, Levoča) s celkovým počtom prihlásených prác – 160.
Na jednotlivé okresné kolá pripadala účasť:
Prešov (Sabinov) – 108.
Poprad (Kežmarok, Bardejov, Svidník, Levoča) – 52.
Zapojenie jednotlivých kategórií škôl – Prešov/Poprad:
1. kategória MŠ
03/01
2. kategória 1.-4.roč. ZŠ
07/05
3. kategória 5.-9.roč. ZŠ
04/00
4. kategória ZUŠ 0. – 4.roč. ZŠ
01/01
5. kategória ZUŠ 5. – 9.roč.ZŠ
01/00
Práce hodnotila porota v zložení:
Mgr. Viliam Kolivoška, Renáta Kolivošková, Jana Imrichová.
VYJADRENIE POROTY
V prvom rade je potrebné uviesť, že prepad v počte zaslaných výtvarných prác je v tomto
roku značný, čo je spôsobené pandémiou COVID-19. Napriek tomu sa niektoré školy do
výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ zapojili, čo si samozrejme veľmi vážime a za tento
iniciatívny prístup ďakujeme pedagógom, žiakom aj rodičom. Čo sa týka prevedenia
výtvarných prác, aj tu sa prejavili obmedzené možnosti výberu, keďže prác bolo málo.
Konkrétne treba povedať, že kategórie 3. a 5. neboli za okres Poprad vôbec zastúpené.
Napriek tomu najlepšie ocenené práce (viď virtuálna prehliadka na našej webovej stránke)
dosiahli veľmi dobrú úroveň v motivácii, obsahovom zameraní prác, estetickej úrovni a veľmi
dobre možno hodnotiť aj technické prevedenie. Výrazný a na veľmi dobrej úrovni je
kreatívny prístup k prácam na materských školách. Oceňujeme odborné vedenie učiteliek MŠ,
ktoré je veľmi chvályhodné. Je vidno motiváciu, prístup nie je založený na náhode
a experimentovaní. Prvý stupeň ZŠ (2. kategória) boli práce prirodzené, nápadité. Čo sa týka
rôznorodosti techník, tieto boli obmedzené, čo sa dá pochopiť, keďže deti tvorili tieto svoje
dielka pravdepodobne v domácich podmienkach.
Používanie trblietok alebo potravín (krupica) vo výtvarných prácach sa neodporúča.
(Nežiaduco znižujete estetickú úroveň práce). Tu tiež chválime, že sa naše odporúčania
snažíte dodržiavať, pretože prác s takouto úpravou bolo menej. Zo základných umeleckých
škôl sa súťaže zúčastnili len dve, čo je prirodzene dôsledok množstva obmedzení v tejto
komplikovanej dobe.

Poznámka poroty: Pre motiváciu bude v budúcnosti vhodné navštíviť Hvezdáreň
a planetárium v Prešove. Počas pandemických obmedzení však odporúčame sci-fi literatúru,
encyklopédie, ktorá má zaručený vplyv na rozvoj detskej fantázie a následne sa môže veľmi
vhodne prejaviť práve v ich výtvarných prácach.
Pedagógom aj žiakom odporúčame, aby si prezreli virtuálnu výstavu „Vesmír očami detí“ na
internetovej stránke Hvezdárne a planetária v Prešove www.astropresov.sk, prípadne
navštívili výstavu ďalších ocenených prác, ktorá bude inštalovaná v priestoroch Hvezdárne
a planetária v Prešove. Otvorenie bude zverejnené na našej webovej stránke alebo
facebooku.

HODNOTENIE ZASTÚPENIA V POČETNOSTI PRIHLÁSENÝCH ŠKÔL
PREŠOV (SABINOV) počet prác celkom:
ZÚČASTNENÉ ŠKOLY:

108
11

1.kategória MŠ počet:
3
Počet prác 1. kategória:
14
MŠ Mirka Nešpora 22, 080 01 Prešov; MŠ Bratislavská 3, 080 01 Prešov,
ZŠ s MŠ Brezovica, 082 74 Brezovica.

2.-3. kategória ZŠ, ZŠ s MŠ počet: 7
Počet prác 2. kategória:
48
Počet prác 3. kategória:
26
ZŠ s MŠ Brezovica, 082 74 Brezovica; ZŠ Lesnícka 1, 080 01 Prešov; ZŠ s MŠ Krivany,
082 71 Krivany; ZŠ Fričovce 21, 082 37 Fričovce; Evanjelická SŠ, Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov; CZŠ sv. Michala Kendice 424, 082 01 Kendice, ZŠ Kúpeľná 2, 080 01
Prešov.
4.-5. kategória ZUŠ počet:
1
Počet: prác 4. kategória:
11
Počet: prác 5. kategória:
9
ZUŠ Námestie slobody 29, 083 01 Sabinov.
POPRAD (SVIDNÍK, LEVOČA, KEŽMAROK, BARDEJOV) celkom počet prác: 52
ZÚČASTNENÉ ŠKOLY: 7
1. kategória MŠ počet:
1
Počet prác 1. kategória:
4
ZŠ s MŠ Lučivná, Školská 75/7, 059 31 Lučivná.
2.-3. kategória ZŠ, ZŠ s MŠ počet:
6
Počet prác 2. kategória:
38
Počet prác 3. kategória:
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok 060 01; ZŠ s MŠ Školská 75/7, 059 31 Lučivná; ZŠ ul.
Školská 168, 059 38 Štrba; ZŠ Mlynská, 059 04 Matiašovce; ZŠ s MŠ Francisciho ul. 832/21,
058 01 Poprad; Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad.

4.-5. kategória ZUŠ počet:
1
Počet: prác 4. kategória:
10
Počet: prác 5. kategória:
ZUŠ Spišské Podhradie, Sídlisko Hrad 1138/28, 053 04 Spišské Podhradie.
ORGANIZÁCIA – ĎALŠÍ POSTUP
Najlepšie ocenené práce, uvádzame ich vo výsledkovej listine, postupujú do
celoslovenského kola v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať
v prvej polovici mája 2021.
V rámci okresného kola budú najlepšie práce ocenené HaP v Prešove vecnými cenami
a diplomom. Z časových dôvodov nebudú vystavené v priestoroch planetária. V priebehu
mesiaca marca budú umiestnené na našej webovej stránke (www.astropresov.sk) v podobe
virtuálnej výstavy. Niekoľko ďalších prác, ktoré neboli ocenené, ale zaujali porotu budú
vystavené v priestoroch hvezdárne a planetária. Oznam o otvorení bude na našej
webstránke.
Poznámky:
- v prípade podnetných nápadov, postrehov či pripomienok nám píšte na našu emailovú adresu hap(at)astropresov.sk alebo kolivoskova(at)astropresov.sk
- zmenu Vašej e-mailovej adresy nám prosím nahláste kedykoľvek v priebehu roka
a rovnako tak uvítame, ak nám oznámite, alebo sprostredkujete e-mailové kontakty
tých škôl, ktoré od nás nedostávajú propozície k súťaži.
Ďakujeme za Vašu účasť v súťaži a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom
Mgr. Viliam Kolivoška
riaditeľ HaP Prešov
Vybavuje: Renáta Kolivošková

