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                                         V Bratislave, 14. 09. 2008 
 
                          
 
   Vážení členovia, vážení kolegovia a učitelia výtvarných odborov ZUŠ, 
 
 Slovenská asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov v spolupráci s Metodicko – pedagogickým centrom 
alokované pracovisko Ševčenkova 11 v Bratislave si Vás dovoľujú osloviť v súvislosti s vyhlásením  

       
                               
 
 

II. ročníka celoslovenskej odbornej súťaže 
 
 

ORGANIZOVANEJ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 

VÝTVARNÝ PEDAGÓG ROKA 2008 
 

PRE UČITEĽOV VÝTVARNÝCH ODBOROV  
ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL 

 
 

Cieľ súťaže 
 

1. Vyzdvihnúť kvalitnú pedagogickú činnosť učiteľov výtvarných odborov I. a II. stupňa ZUŠ. 
 

2. Oceniť pedagogickú tvorivosť učiteľov výtvarných odborov ZUŠ, ktorí učia s výrazným zaujatím a erudíciou 
a prebúdzajú v deťoch a mládeži kreativitu, túžbu po poznávaní a pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a svetu vôbec. 

 
3. Zviditeľňovať a propagovať pedagogickú prácu víťazov a finalistov súťaže prostredníctvom výstavy, katalógu a médií.  

 
4. Aktivizovať učiteľov výtvarných odborov ZUŠ tak pre prácu s klasickými médiami, ako aj pre prácu s novými médiami 

(PC, digitálna fotografia, digitálna tlač, digitálna animácia, videoakcia, environment, inštalácia, objekt atď.).  
 

5. Zvyšovať kvalitu výtvarného vzdelávania žiakov na I. a II. stupni ZUŠ. 
 

6. Motivovať učiteľov výtvarných odborov ZUŠ do ďalšej tvorivej pedagogickej činnosti.   
 
 
 

 Propozície súťaže 
 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý výtvarný pedagóg, ktorý vyučuje na I. alebo II. stupni výtvarných odborov ZUŠ. 
 
2. Podmienkou účasti je zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky a prezentačného CD v termíne do 17. 10. 2008  

na adresu:       �   Mgr. Miloš Štofko, PhD. 
   Slovenská asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov  
                                Gwerkovej 6   

                                   851 04 Bratislava 
 

3. Označenie a obsah prezentačného CD: 
 

a) na prednej strane CD bude centrofixkou čitateľne napísané meno súťažiaceho pedagóga a adresa ZUŠ,  



 
b) CD bude obsahovať nafotený súbor o počte maximálne päťdesiat žiackych výtvarných prác: 

 
� s najviac desiatimi výtvarnými témami (jedna téma bude zastúpená max. piatimi žiackymi prácami), 

 
� pred každým obrazovým súborom, spojeným s určitou témou, bude na CD zobrazený (nafotený) 

čitateľný text obsahujúci: 
názov témy, 
tvorivý cieľ, 
použité médium (techniku),  
rok vzniku žiackej práce,  
ročník a stupeň školskej dochádzky, v ktorom bol súbor na ZUŠ realizovaný,  

 
� práce budú očíslované, vyfotografované a na CD uložené chronologicky od č. 01 po č. 50, 

  
� s ohľadom na prípravu katalógu budú všetky práce nafotené v čo najlepšej kvalite - 300 dpi.  

 
4. Ak prezentačné CD nebude obsahovať požadované údaje, organizátori ho zo súťaže vyradia. 
  
5. Použitie výtvarných médií  (výtvarných techník a žánrov) v žiackych prácach nie je obmedzené.  
 
6. Plošné žiacke práce môžu mať max. formát A2. 

 
7. Veľkosť priestorových výtvarných žiackych prác nie je rozmerovo obmedzená. 

 
8. Do II. ročníka celoslovenskej odbornej súťaže Výtvarný pedagóg roka 2008 určenej učiteľom výtvarných odborov ZUŠ 

môžu byť zaslané aj práce staršieho dáta. 
 

9. Odborná porota do finálového kola súťaže vyberie desať finalistov - päť najlepších pedagógov z I. stupňa ZUŠ a päť 
najlepších pedagógov z II. stupňa ZUŠ.  
 

10. Výsledky finálového výberu budú zverejnené 31. 10. 2008 na www.sapvep.sk a propagované v ďalších médiách. 
 

11. Vybraní desiati finalisti súťaže zašlú originály plošných žiackych prác prezentovaných na CD v termíne do 07. 11. 2008 
na adresu:      � PaedDr. Ondrej Kokavecz  

                                           Metodicko – pedagogické centrum alokované pracovisko  
 Ševčenkova 11,  P.O.BOX  58 
 850 05 Bratislava                                                 

 
12. Výber zaslaných originálov žiackych  prác 10 finalistov bude prezentovaný na výstave Výtvarný pedagóg roka 2008. 

 
13. Priestorové výtvarné práce žiakov budú prezentované formou digitálnych fotografií, ktoré z prezentačných CD 

finalistov zabezpečí SAPVEP. 
 

14. Vernisáž výstavy Výtvarný pedagóg roka 2008 sa uskutoční 14. 11. 2008 o 9.00 hod. v MPC AP Ševčenkova 11 
v Bratislave. Výstava potrvá do 30. marca 2008. 

  
15. Víťazi a finalisti II. ročníka celoslovenskej odbornej súťaže Výtvarný pedagóg roka 2008 budú slávnostne vyhlásení 

a ocenení 14. 11. 2008 pri príležitosti slávnostného otvorenia rovnomennej výstavy. 
 

16. Po ukončení výstavy Výtvarný pedagóg roka 2008 sa vystavené finálové žiacke práce nebudú vracať späť.  
 

17. Časť vybraných žiackych výtvarných prác víťazov a finalistov bude uverejnená v katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008.  
 

 
 
 Vážení členovia, vážení kolegovia a učitelia výtvarných odborov ZUŠ, 

 
Ak spĺňate stanovené kritériá súťaže a máte záujem prezentovať výsledky svojho pedagogického pôsobenia  a chcete zviditeľniť 
svoju odbornú výtvarnú činnosť na výtvarných odboroch ZUŠ, dovoľte, aby sme Vás srdečne prizvali k účasti. 
 
V prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a otázok sa môžete bližšie informovať na: sapvep@gmail.com, 
milos.stofko@gmail.com, tel. č. 02/ 6231  3531, 0910 782 033, S A P V E P, Gwerkovej 6, 851 04 Bratislava.  
  

 
 S priateľským pozdravom 

                                                                                                Mgr. Miloš Štofko, PhD., v. r.                                                                                                  
                                                                                                                                       Predseda SAPVEP                                


