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17. ročník súťaže 

 “MÁM SVOJICH STARKÝCH VEĽMI RÁD“ 

Najkrajší zážitok s mojou starkou, starkým 

 

 

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

usporadúva 17. ročník literárno-výtvarnej súťaže „Mám svojich starkých veľmi rád“.  

 

 

 

 

 

 

„Ľudia s úsmevom večným, so srdcom dobrým no aj krehkým. 

Ľudia, ktorí lásku rozdávajú, no neľahké dni aj oni sami majú. 

Ľudia, ktorí mi vždy vyčaria úsmev na tvári, aj keď sa mi práve nedarí..." 

(Martina Povžanová, ZŠ Vyhne) 

 

 

 

 



Výtvarná časť: 
Technika:  

 voľná technika 

Formát:  

 A 4 

Vekové kategórie: 

 žiaci I. stupňa  ZŠ 

 žiaci II. stupňa ZŠ 

Ďalšie podmienky: 

 každá práca musí byť originál 

 rok vzniku výtvarných prác 2021 

 každý autor posiela len jednu prácu 

Výtvarné práce zasielajte v nasledovnej úprave: 

 osobne v CVČ do 13.10.2021 do 15:30 

 zadná strana výkresu musí obsahovať meno autora, vek, triedu, názov práce a adresu školy 

Literárna časť: 
Literárny útvar: 

 poézia 

  próza 

Vekové kategórie: 

 žiaci I. stupňa  ZŠ 

 žiaci II. stupňa ZŠ 

Ďalšie podmienky: 

 každá práca musí byť originál 

 rok vzniku výtvarných prác 2021 

 každý autor posiela len jednu prácu 

 sprievodný email musí obsahovať meno autora, vek, triedu, názov práce a adresu školy 

 Literárne práce zasielajte v nasledovnej úprave: 

 písmo Times New Roman alebo Calibri 

 veľkosť písma 12 

 riadkovanie 1,5 

 každá práca musí byť v samostatnom súbore (jedna práca – jeden súbor) 

 názov súboru: priezvisko a meno súťažiaceho, trieda, škola 

 práce zasielajte iba elektronicky na: pedagogikacvczh@gmail.com (v predmete správy uveďte 
„MSSVR 2021“) do 13.10.2021 do 15:30 

    

Práce musia odovzdané najneskôr 13.10.2021 do 15:30 emailom alebo osobne (podľa typu práce). 
Všetky práce ohodnotí nezávislá porota. Víťazné práce budú podľa aktuálnych možností 
odprezentované alebo uverejnené na webovom sídle CVČ, na FB CVČ alebo v Mestských novinách. 
Ceny pre víťazov zabezpečí CVČ.  
 
Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, výstavné a propagačné 
aktivity realizované Centrom voľného času v Žiari nad Hronom.  
 

Mgr. Dana Mokrošová 
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