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       práca na tvojom diele 

       vernisáž v parku Jozefa Lacu v Ľuborči

       výstava prác v Králikovom mlyne v Nemšovej

DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ



2. ročník výtvarnej súťaže Lacove chrobáky - - - - sprievodný list riaditeľom ZŠ, ZUŠ a CVČ 

www.hravehlavy.webnode.sk 

 

Vážený riaditeľ, vážená riaditeľka, 

uchádzam sa o vašu pozornosť z dôvodu vyhlásenia 2. ročníka výtvarnej súťaže 

Lacove chrobáky. Jedná sa o súťaž, ktorá má byť pamiatkou na dielo významného 

slovenského entomológa (koleopterológa), pána Jozefa Lacu, rodáka z Nemšovej - 

Ľuborče.  

Partia dobrovoľníkov započala v roku 2021 premenu húštiny povyše drnového 

ihriska a známeho opekačkového miesta v Nemšovej-Ľuborči na druhovo pestrý 

park. Tento je pomenovaný po pánovi Lacovi a podobne ako tomu bolo minulý rok, 

aj v roku 2022 bude svedkom originálnej vernisáže detských diel s tematikou 

chrobákov. Vernisáž sa bude znovu konať prvú septembrovú sobotu a už teraz na 

ňu v mene vyhlasovateľa súťaže, OZ Hravé hlavy, srdečne pozývam. 

Novinkou druhého ročníka súťaže je pridanie kategórii „FANTÁZIA“ a „3D“. 

Kombináciou dvoch vekových a troch výtvarných kategórií, tak vzniklo až šesť 

súťažných kategórií. V každej z nich smie škola zaslať do súťaže desať výkresov. 

Tieto posúdi počas leta skutočne odborná porota. Neváhajte podporiť deti a tiež 

svojich kolegov, aby sa do súťaže zapojili. Pokiaľ ich práce budú porotou vybraté, 

získajú odmenu v podobe trička s logom parku, maliarskeho plátna či ďalších cien. 

V prípade, že zaslanie prác do súťaže by malo byť problémom, dohodneme 

spoločne koncom školského roka ich vyzdvihnutie.  

 

S úctou 

Bernard Brisuda 

predseda OZ Hravé hlavy 

+421 944 921 534 
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