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EURÓPA V ŠKOLE 

60. ročník projektu / súťaže 
21. ročník v Slovenskej republike 

                                      
                Motto :    EURÓPA OBČANOM – OBČANIA EURÓPE 
 
Medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou: 
   Rady Európy 
   Európskeho parlamentu 
   Európskej komisie 
   Ministerstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky                                        
 
Koordinátor : Centrum vo ľného času Elán v Ružomberku 
obvodného kola    oddelenie kultúry a estetiky 
 
Cieľ               : kladenie dôrazu na prienik proeurópskych myšlienok do celoročných aktivít 
   vo procese výchovy a vzdelávania. 
 
Termín          :   17. 10. 2012 – 15. 2. 2013 

Kategórie      : projekt je určený  4 vekovým kategóriám od 6 do 19 rokov. 
   Súťažné kategórie sú podrobne rozdelené v prílohe.  

 
Technika       : ľubovoľná 

Formát          : veľkosť umeleckých plošných prác by nemala presahovať formát väčší ako 
   1 m2 a u priestorových ani jeden rozmer nemala presahovať 1m. Pokiaľ by  
   uvedené rozmery presiahla, pošlite prosím fotodokumentáciu. 
 
   Literárne a multimediálne práce zasielajte v jednom exemplári.  
    
Prihláška      : každá práca musí byť označená (meno autora, škola, veková kategória) a 
   doložená vyplnenou prihláškou. Prihlášku prosíme vypísať v PC,  

a až potom vytlačiť, opečiatkovať  a priložiť k práci.  
   Prihlášku nájdete na stránke: www.iuventa.sk v sekcii Európa v škole. 
   alebo na www.cvcrk.sk.     
 
 



 
Termín          : 15. februára 2013 /piatok/ doručiť do CVČ Elán /hala T-18/ 
odovzdania prác        práce po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia !!!                               
 
Hodnotenie :            -  hodnotenie multimediálnych, písomných a umeleckých prác odbornou 
   porotou. 

-  zo súťažných prác bude inštalovaná výstava v priestoroch Björnsonovho 
domu v Ružomberku, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie obvodného kola 
projektu / súťaže Európa v škole. 
-  víťazné práce budú reprezentovať okres Ružomberok v celoslovenskom kole , 
ktorého vyhodnotenie prebehne v máji 2013 v Bratislave. 
 
Odporúčanie celoslovenskej poroty:  
- ponechať  viac priestoru detskej fantázii a viac priestoru na obsahovú tvorbu. 
- pri multimediálnych prácach nekopírovať texty a obrázky z internetu,  

nekopírovať myšlienky pedagóga. 
 
Poznámka :  obvodné kolo pre vekovú kategóriu 4 (16 – 19 rokov) nekoordinujeme, 
              preto práce postupujú priamo do krajského kola. Viac informácii nájdete : 
   www.iuventa.sk v sekcii olympiády – Európa v škole. 
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