
 

 
SÚŤAŽ  O NAJKRAJŠIU KRESBU, MAĽBU  „NAŠA OBEC“ 

 
 

REGIONÁLNE PRACOVISKO NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA PRE PREŠOVSKÝ KRAJ VYHLASUJE SÚŤAŽ  

O NAJKRAJŠIU KRESBU, MAĽBU  NA TÉMU -  „NAŠA OBEC“ 
 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Prešovskom samosprávnom kraji usporiada 

dňa  30. 5. 2012 v Levočskom  Gastrodome, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča regionálny workshop: 

„Obecný jarmok VAŠA OBEC – NAŠA OBEC“.  

Hlavným cieľom tohto podujatia je prezentovať výnimočnosť, potenciál, napredovanie či problémy 

obcí pri zabezpečovaní zamestnanosti, príležitosti pre  samozamestnávanie sa na vidieku, 

presadzovaní sa  v hospodárení na vlastnej pôde, vo vidieckom cestovnom ruchu,  v tradičnej 

umeleckej  remeselnej výrobe, vo výrobe tradičných regionálnych produktov a pod. V rámci 

jednotlivých prezentácii  zaznie ako obce vytvárajú prostredie na vznik pracovných miest a svoj ďalší 

rozvoj, aké očakávania majú na program rozvoja vidieka a prístup LEADER v novom programovacom 

období. 

Sprievodným podujatím bude vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu kresbu, maľbu s témou „NAŠA OBEC“ 

Propozície súťaže: 

Predmet súťaže: 

Predloženie minimálne dvoch fotografii z maľby, kresby, ktorá zachytáva pozoruhodnosť v obci 

spojenú s vidieckym charakterom danej obce, napr. gazdovský dvor, remeselné dedičstvo, kultúrne 

dedičstvo, podujatie, ktoré je pre danú obec významné napr. dožinky a pod.  

Termín predkladania dokumentácie: 

Začiatok:  14. 5. 2012 

Ukončenie:  29. 5. 2012 

Forma predkladania dokumentácie:  

- Minimálne 2 fotografie dokumentujúce kresbu, alebo maľbu, ktorá obsahovo napĺňa 

predmet súťaže, 

- Meno, Priezvisko, resp. subjekt, ktorý je prihlasovateľom a zároveň príjemcom ocenenia, 

- Krátky popis predkladanej kresby, maľby  - autor, dátum vyhotovenia a pod.  



 

 

 

Spôsob a miesto predkladania – jeden zo spôsobov: 

e-mailom na adresu:  kancelaria@e-consulting.sk 

poštou:   Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj 
   Baštová 44 
   080 01 Prešov 
 
Zloženie komisie:  zástupca RP NSRV PO 

zástupca centrálnej jednotky NSRV 

starosta obce Sveržov,  

starostka obce Miklušovce, 

starosta obce Fričovce , 

zástupca odboru regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

 

Hodnotenie: bude prebiehať na základe subjektívneho hodnotenia komisie priznaním 

poradia jednotlivými členmi komisie a konsenzom komisie.  

 

Kto sa môže zapojiť do súťaže:   

Všetky obce, resp. zástupcovia obcí v rámci Prešovského samosprávneho kraja.   

 

Výsledky a odmeny: 

1. miesto:  100,00 €, diplom 

2. miesto:    70,00 €, diplom 

3. miesto:    50,00 €, diplom 

 

Všetky prihlásené práce budú zverejnené na paneloch počas konania workshopu  dňa 30. 5. 2012 

v Levočskom Gastrodome. 

Víťazné práce budú prezentované v Spravodajcovi NSRV.  

 

 

Poskytovanie informácii: 

e-mail:  kancelaria@e-consulting.sk 

telefón: 051/452 39 25 

mobil: 0918 869 750 
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