
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SENICA 
Vyhlasuje literárno – výtvarnú súťaž pre deti, mládež a dospelých 

pod názvom 

,,70 rokov so Stonožkou“ 
 

CIEĽ SÚŤAŽE: prebudiť u detí, mládeže a dospelých spomienky a pozitívne emócie z čias, 

keď navštevovali CVČ, DDaM, ODPaM... Prostredníctvom literárneho a výtvarného prejavu 

môžu vyjadriť zážitky, emócie, radosť, vďaku, spomienky, ktoré sa im s chvíľami prežitými 

v Stonožke spájajú a to bez ohľadu na svoj vek a obdobie, v ktorom naše zariadenie 

navštevovali. Účastníci môžu literárne práce písať v literárnych žánroch: poézia, próza. 

Výtvarné práce môžu tvoriť podľa vlastnej fantázie, ľubovoľnou technikou. K literárnej 

práci možno pripojiť aj historickú, ilustračnú fotografiu. Tešíme sa na všetky kreatívne 

nápady. Vybrané práce budú použité na výstave počas vyvrcholenia osláv 70.výročia CVČ. 
 

KATEGÓRIE: 
1.Kategória: Materská škola (iba výtvarná súťaž) 
2.Kategória: žiaci ZŠ 6-10 rokov (výtvarná/literárna) 
3.Kategória: žiaci ZŠ 11-15 rokov (výtvarná/literárna) 
4.kategória: mládež SŠ 15-18 rokov (výtvarná/literárna) 
5.kategória dospelí a seniori (výtvarná/literárna) 
 

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV: 
Práce hodnotí porota (zvlášť pre literárnu a zvlášť pre výtvarnú súťaž) zriadená 

organizátorom, ktorá posudzuje dodržanie témy a súťažných kritérií podľa jednotlivých 

kategórií. Na návrh poroty vyhlasovateľ súťaže ocení 5 autorov z každej kategórie. Porota si 

vyhradzuje právo neudeliť ocenenie v príslušnej kategórii, pokiaľ tomu úroveň prác 

nezodpovedá. O výsledkoch súťaže budú účastníci informovaní mailom, prostredníctvom 

webovej stránky a facebookovej stránky CVČ Stonožka Senica. 
 

Každá práca musí byť označená na zadnej strane výkresu alebo na konci literárneho diela: 
a/názov práce 
b/meno a priezvisko autora 
c/veková kategória (vek) 
d/e-mail pedagóga/ alebo autora 
e/poštová adresa 
 

Formát výtvarných prác: výkres formátu A4, A3, A2 
Technika: ľubovoľná  

Rozsah literárnych prác: maximálne 2 strany textového dokumentu (prijímame aj rukou 
písané texty) 
 

Uzávierka súťaže: súťažné práce treba doručiť najneskôr do 5.4.2023 poštou na adresu - 

CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica, mailom na adresu cvcsenica@gmail.com,  alebo osobne 

v pracovné dni od 8:00-18:00 do budovy CVČ (treba zvoniť). 

KONTAKT: Mgr. Silvia Krišáková 0908 804 554 

                     CVČ Senica 034 651 3539 

mailto:cvcsenica@gmail.com

