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Prezentácia výtvarného projektu SVET OKOLO NÁS 

E U R O R O Z P R Á V K Y 

Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich 
dokážeme vidieť.                                                                      A. Einstein  

 
Umenie a krása výtvarného prejavu detí predškolského veku je pre nás tvorivou 
výzvou k obohateniu duchovných a kultúrnych hodnôt Slovenska. S potešením 
sme reflektovali vstup našej krajiny do EÚ, čo je inšpiráciou pre nás a naše deti, 
aby sme ponúkli kreativitu detského umenia v európskom dome. Naša budúcnosť, 
naše bohatstvo sú deti, ktoré máme pripraviť pre zjednotenú Európu ako 
spoločné dobro.  
 

S týmto cieľom bol vypracovaný projekt EUROROZPRÁVKY, ktorého 
charakteristickým znakom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného 
umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, 
upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho  spoločenstva už od 
útleho veku. 
 
Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho 
i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. 28 materských škôl z jednotlivých 
miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých 
členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detí EÚ.           
28  klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ bude výtvarne 
spracovaných v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej 
detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná                     
a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v 
Bruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať daných 28 typických 
európskych rozprávok.  
 
Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale 
aj pre deti  žijúce v európskom spoločenstve. Sme presvedčení, že realizácia tejto 
myšlienky ukázať v Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi 
deťmi prinesie radosť nielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale 
aj širokej verejnosti. 
 
Ako autorka tohto projektu p. Mária Zuščinová, v spolupráci s troma materskými 
školami v Prešove – MŠ Jurkovičova 17, MŠ Bajkalská 31, MŠ Bernolákova 19 pod 
záštitou primátorky mesta Prešov p.Ing.A.Turčanovej sa uchádzame o prezentáciu 

výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY realizovanú v spolupráci 
s Európskou školou v Bruseli pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ v trvaní 
júl - december 2016  v Bruseli.  
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Hlavný CIEĽ výtvarného projektu 

 
 predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu 

 prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ 
prostredníctvom  rozprávok z rôznych krajín EÚ 

 umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú 
tvorbu 

 prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom tohto 
projektu európske hodnoty   

 prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ 

 priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej 
duše 
 

 
Čiastkové CIELE a odborné POSLANIE projektu 
 

 formovať osobnostný rozvoj detí predškolského veku a prostredníctvom  
rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ viesť deti k spoločne 
zdieľaným európskym hodnotám 

 oboznámiť deti s krajinami EÚ a s hlbokou motiváciou  výtvarne 
realizovať  rozprávku danej krajiny 

 viesť deti k hlbokému citovému prežívaniu pri realizácií rozprávky 
v literárnej, hudobnej, pracovnej a výtvarnej tvorbe 

 zaangažovať do prípravy projektu školu, detí, rodičov a verejnosť 

 rozvíjať zmyslové vnímanie, predstavivosť, fantáziu, tvorivosť detí ako aj ich 
estetické cítenie, vzťah a lásku k umeniu a krajinám EÚ 

 prispieť k rozvoju talentu vo výtvarnej, literárnej a hudobno-dramatickej 
tvorbe 

 využívať rôzne materiálové a kombinované techniky ako aj odpadový 
materiál  

 konfrontovať  výsledky pomocou video ukážky a prezentácie v slovenčine a 
angličtine  

 nabádať pedagógov k tvorivej motivácií s deťmi 

 reprezentovať svoju krajinu v zahraničí  

 prehlbovať a spájať výtvarne umenie s tvorivou dramatickou zložkou 

 propagovať výsledky projektu aj prostredníctvom médií - 
odbornej, regionálnej, celoslovenskej i zahraničnej tlače 
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Stručná charakteristika zrodu výtvarného projektu SVET OKOLO NÁS 

 
Výtvarný projekt SVET OKOLO NÁS v rámci materských škôl (MŠ) v Prešove sa 
realizuje od roku 1992. Vzhľadom na to, že v regióne Prešovského kraja neboli 
organizované prehliadky výtvarnej tvorivosti v rámci MŠ, autorka projektu  
p.Mária Zuščinová, učiteľka MŠ Jurkovičova v Prešove, v roku 1992 vypracovala 
harmonogram organizačného a obsahového zabezpečenia projektu prvého 
ročníka výtvarnej tvorby detí materských škôl SVET OKOLO NÁS.  
 
Po zhodnotení úspešného priebehu 1. ročníka sme zistili, že takéto prehliadky sú 
výbornou motiváciou pre učiteľky a deti prezentovať práce na verejnosti. Každý 
ročník je výnimočný po obsahovej, odbornej a metodickej stránke. Výstavy boli 
realizované najprv na okresnej úrovni (1992, 1993, 1995, 1997), neskôr na krajskej 
úrovni (r. 1999, 2001, 2003) aj s medzinárodnou účasťou. V roku 2005 bol 
realizovaný 7. ročník, kde sa zúčastnilo 123 materských škôl prešovského kraja a 6 
materských škôl zo zahraničia (Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Česko, 
USA). 
 
V roku 2007 sa uskutočnil  8.ročník prehliadky detskej výtvarnej tvorby SVET 
OKOLO NÁS,  s celoslovenskou a zahraničnou účasťou prezentovaný v 
priestoroch Divadla J.Záborského v Prešove. V tomto ročníku bol uskutočnený 
celoškolský výtvarný rozprávkový projekt, kde deti jednej MŠ maľovali 12 
európskych rozprávok a ktorý bol úspešne prezentovaný na celoslovenskom 
výtvarnom seminári v Prešove. Doposiaľ bolo realizovaných 18. ročníkov výtvarnej 
tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou. Záštitu 
nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva SR. Spoluorganizátorom je Okresný 
úrad Prešov odbor školstva, výberová materská škola, a v posledných rokoch je 
zapojená do tohto projektu aj Spojená škola Pavla Sabadoša Prešov, ktorú 
navštevujú deti s postihnutím.  
 
Táto jedinečná výtvarná prehliadka detí materských škôl má na Slovensku 
dlhoročnú tradíciu a vynikajúce ohlasy odbornej i laickej verejnosti, s bohatými 
organizačnými a odbornými skúsenosťami, ktoré sa prezentujú na celoslovenskom 
seminári pri slávnostnom otvorení výstavy. Po dôkladnom zhodnotení 
jednotlivých ročníkov aj s video ukážkami na seminári sme dospeli k myšlienke 
prezentovať krásu detského umenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Veríme, že táto myšlienka bude mať medzinárodný charakter a prispeje k šíreniu 
dobrého mena našej krajiny v EÚ prostredníctvom výstavného projektu 

EUROROZPRÁVKY. 
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Realizácia projektu na Slovensku a v Európskej škole v Bruseli 
 

 rozpracovanie propozícií a odoslanie na jednotlivé kraje Slovenska 

 zabezpečenie stretnutia realizačného tímu a oboznámenie s úlohami 
a cieľom projektu 

 realizácia projektu v jednotlivých materských školách: 5-6 ročné deti 

 monitoring priebehu tvorby výtvarných prác 

 sústredenie výtvarných prác na jednom mieste 

 zabezpečenie zdokumentovania realizácie projektu 

 preprava výtvarných prác do Bruselu a inštalácia  

 propagácia výstavy v médiách 

 príprava pútačov v slovenskom a anglickom jazyku pri otvorení výstavy  

 otvorenie výstavy sprevádzané kultúrnym programom a recepciou 
                           
 
Predbežný rozpočet projektu na Slovensku 
 

 tlač a bulletin výstavného projektu v SK    2.000 EUR 

 propagácia výstavy na Slovensku a v Bruseli   1.000 EUR 

 preprava výtvarných prác do Bruselu    6.000 EUR 

 cestovné        1.000 EUR 

 vernisáž a recepcia      2.000 EUR 

 ostatné        1.000 EUR 
 
SPOLU         13.000 EUR 

 
 

Harmonogram realizácie projektu 
 
2015 
September   rozhodnutie o spolupráci s Európskou školou v Bruseli 
Október    stretnutie realizačného tímu 
November   výber partnerských materských škôl na Slovensku  
December   vypracovanie konkrétneho pracovného plánu 

osobná návšteva v Európskej škole v Bruseli a výber 
výstavných priestorov     

 
2016 
Január - marec  realizácia výtvarnej tvorby detí 
Apríl - jún   zhromaždenie výtvarných diel a príprava vernisáže 
Júl - október   1. vernisáž výstavy v rámci SK PRES v Bruseli 
November - december 2. vernisáž výstavy v rámci SK PRES na Slovensku (TBC) 
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Organizátori projektu 

pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. A.Turčanovej 

 

 Mgr. Bibiána Šabeková, odborný radca, Odbor školstva OÚ v Prešove 
 

 Mária Zuščinová, autorka a zakladateľka výtvarného projektu SVET OKOLO 

NÁS a predkladaného projektu  EUROROZPRÁVKY 
 

 Tatiana Daráková, riaditeľka Materskej školy Jurkovičova 17,  Prešov – 
najväčšia materská škola na Slovensku a v rámci EÚ a oprávnený prijímateľ 
projektu 

 

 PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka Materskej školy Bajkalská 31, Prešov  
 

 Mgr. Dana Voštinárová, riaditeľka Materskej školy Bernolákova 19, Prešov  
 
 
Kontaktná osoba 
 
Mgr. Bibiána Šabeková, odborný radca, Odbor školstva OÚ v Prešove 
Adresa Tarasa Ševčenka 11,  080 01 Prešov 
Email  bibiana.sabekova@minv.sk 
Telefón + 421 (0)51 7462 700      
Mobil  + 421 (0)908 892 436 
 
Tatiana Daráková, riaditeľka Materskej školy Jurkovičova 17, Prešov 
Email   riaditel@msjurkovicova.sk   
Telefón + 421 (0)51 7775 011 
Mobil  + 421 (0)911 215 966 
 
 
Kurátor výstavy : 
 
Mária Zuščinová,  autorka a zakladateľka projektu SVET OKOLO NÁS 

a predkladaného projektu  EUROROZPRÁVKY 
Adresa    Hájnova 7,  080 06  Ľubotice 
Email  mzuscinova@gmail.com 
Mobil  + 421 (0)918 314 686 
  + 421 (0)905 404 502 
 

mailto:mzuscinova@gmail.com
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