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Centrum voľného času v Trnave 
 vyhlasuje výtvarnú súťaž      

Podmienky súťaže: VIANOČNÁ KOLEDA – Vianoce - sviatky pokoja a lásky. Väčšina 

ľudí oslavuje Vianoce ako sviatky domova a rodiny pri rozžiarenom vianočnom stromčeku. 
Keď sa povie slovo Vianoce, vybavíme si rôzne príjemné veci a tradície, ktoré s Vianocami 
súvisia, ako je pečenie perníkov, zdobenie stromčeka,  počúvanie a spievanie kolied a mnohé 
ďalšie. Inšpirujte sa počúvaním vianočných kolied a preneste čarovnú atmosféru Vianoc do 
svojich výtvarných prác. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Plošné práce posielajte 
maximálne vo formáte A2 a priestorové práce maximálne v rozmeroch 80cm x 80cm x 80cm. 

Vekové kategórie: I. kat.  - deti MŠ 
II. kat.  - žiaci I. stupňa ZŠ 
III. kat.  - žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií 
IV. kat.  - študenti SŠ, SOŠ a gymnázií 
V. kat.  - žiaci špeciálnej základnej školy 
VI. kat.  - žiaci základnej umeleckej školy 
 

Technika:  ľubovoľná technika              
Formát:  maximálny formát A2                        
Uzávierka:  02. decembra 2022  

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže (prihlášku prilepiť na zadnú stranu práce) je 
potrebné zaslať poštou alebo priniesť na adresu: CVČ, V jame 3, 917 01 TRNAVA do 02. 
decembra 2022. Výsledky súťaže spolu s informáciami o slávnostnom vyhodnotení súťaže 
a sprievodnej výstave budú zverejnené na webovej stránke CVČ - http://cvc.trnava.sk/. 
UPOZORNENIE – výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy 
v CVČ. Za pochopenie ďakujeme.  

Vybavuje:  Mgr. Simona Pavlovičová, tel.:  033/3236697   

Tešíme sa na spoluprácu s Vami          Mgr. Andrej HAVLÍK                                                                                                            
riaditeľ  CVČ 

http://cvc.trnava.sk/
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 do výtvarnej súťaže  VIANOČNÁ KOLEDA 

 
Názov súťažného príspevku ........................................................................... kategória ........................................ 

Meno a priezvisko autora ...................................................................................... ročník .......................................... 

Názov a adresa školy ......................................................................................................................................................... 

Zodpovedný pedagóg + kontakt   (tel., email)  ................................................................................................... 
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