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Štefánikove cesty                     

za poznaním – Vava´u 

Témou 6. ročníka Memoriálu Milana Rastislava Štefánika Cesty za poznaním je ostrov Vava´u 

v súostroví Tonga, ktorý navštívil ako člen francúzskej vedeckej astronomickej expedície. 

Vycestoval z Tahiti, cez Nový Zéland a zdržal sa tam takmer štyri mesiace, aby pozoroval 

úplné zatmenie Slnka v roku 1911. Aj keď boli nepriaznivé podmienky na pozorovanie oblohy, 

dosiahol zo všetkých najlepšie výsledky. Dodnes sa na vŕšku Paris nachádzajú dva betónové 

pylóny slúžiace hvezdárom ako statívy, ktoré zhotovil Štefánik. Na jednom zo stĺpov je, 

pravdepodobne Štefánikovou rukou, vyrytý nápis Štefánik, dátum 29. apríl 1911 a nápis 

v tonžskom jazyku o smrti Slnka. 
 
Štefánik sa vyjadril o svojom príchode na Vavau nasledovne: 
 
„V deň môjho príchodu, 7. apríla, sa práve končilo obdobie dažďov a horúčava sa 
zmierňovala, čo uľahčilo prípravné práce na pozorovanie zatmenia Slnka.“ 
 



Téma:   

1. Čo všetko videl Štefánik (kontinenty, Tichomorie, ľudia, pláže, džungle, veľryby, zatmenie Slnka, 
západy Slnka, ...) 

2. Dopravné prostriedky, ktoré využil pri výprave (lode, člny, lietadlá, ...) 

Technika: kresba, maľba, kombinovaná technika, počítačová grafika 

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 

Termíny:  Vyhlásenie súťaže: 12.1.2018 

Uzávierka súťaže: 27.4.2018  

Vyhodnotenie prác: 30.4.2018  

Slávnostná vernisáž: 3.5.2018 

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. Porota udelí Cenu riaditeľky základnej školy, 

Cenu primátorky mesta Lučenec, Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika a Cenu Spolku M. R. 

Štefánika Lučenec.  O výsledkoch výtvarnej súťaže budú účastníci informovaní prostredníctvom e-

mailu do 30. apríla 2018. Každá zúčastnená škola získava pamätný list. Na víťazov čakajú diplomy 

a zaujímavé vecné ceny.  

            Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa výtvarnej súťaže. Prihlásením do súťaže dáva zákonný 

zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, 

adresa školy organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. O ochrane osobných 

údajov. Zaslaním práce 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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