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Propozície okresnej výtvarnej súťaže 

Život áno – drogy nie! 
 
 

Organizátor          :    Centrum voľného času Elán Ružomberok 
      Oddelenie kultúry a estetiky 
                                            
Termín                  :    14. 10 – 14. 11. 2011 
 
Kategórie        :          I.  kategória – žiaci 4. – 5. ročníkov ZŠ      
        II. kategória -  žiaci 6. – 7. ročníkov ZŠ  
      III. kategória - žiaci 8. – 9. ročník ZŠ   
                IV. kategória -  študenti SŠ     
 
 Cieľ                        :       Žiaci a študenti majú možnosť prejaviť svoje  umelecké a tvorivé   
                             zručnosti, vyjadriť tematiku súťaže najrôznejšími technikami a zobraziť  
                                         vlastný pohľad na danú tému. Zamyslieť sa nad vlastnými  aktivitami  
                                         prospešnými pre svoje zdravie.  

  Téma je  zameraná protidrogovo a má orientovať pozornosť žiakov a študentov 
  na dôležitosť prevencie ako súčasť svojho každodenného života. 
         

             
Technika                :        ľubovoľná  /bez použitia PC/ 
  
Formát                    :        A3  a väčšie plagátové rozmery.  
                                            
Označenie prác      :         na zadnej strane :   meno a priezvisko autora 
                                                                          názov ZŠ alebo SŠ 
                                                                          kategória/ ročník 
                                                                          názov práce 
               meno pedagóga 
 
                                           Pri neúplných údajoch výtvarné práce nebudú hodnotené! 
 
Termín                   :     14. novembra 2011 /pondelok/ doručiť do CVČ /Hala T18/ 
odovzdania prác               Práce po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hodnotenie             : -    hodnotenie výtvarných prác odbornou porotou 
                                                        /pedagógovia ŠÚV Ružomberok/ 

- autorov víťazných prác OK pozveme na vernisáž, kde budú 
                                                          odmenení diplomami a cenami 

- vyhodnotenie OK dostane každá zúčastnená ZŠ, SŠ 
-     z najlepších prác bude  inštalovaná výstava v priestoroch                                                

                                                     Björnsonovho domu 
     
 
 
 
 
 
                                        
   
  Mgr. Zuzana KEDEROVÁ                                                                          Mgr. Pavol SVRČEK 
            odd. KaE                                                                                                riaditeľ CVČ Elán    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Riadite ľsvo:   Dončova č. 1                                                                                Plavisko č. 47 
                        034 01 Ružomberok                                                                    č.t., fax: 044 4323 415 
                        č.t.: 044 4323 800,  fax.  4304208                                              Oddelenie športu – cvcrbksport@gmail.com 
                        e-mail: cvcrbk.director @gmail.com                                            Oddelenie kultúry a estetiky – cvcrbkkultura@gmail.com 
                       Oddelenie techniky a prír.- cvcrbk@gmail.com                            
                        Administr.-ekonom.oddelenie – cvcrbkadm@gmail.com 


