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 „ V L A J K A     ŠKD “ 

 
okresná výtvarná súťaž pre kolektív ŠKD 

 
 

 
ORGANIZÁTOR :   CVČ ELÁN RUŽOMBEROK – oddelenie športu a TV  

 
SPOLUORGANIZÁTORI : Riaditeľstvá ZŠ okresu Ružomberok  

 

DÁTUM KONANIA :   3. 5. 2021 – 31. 5. 2021 odovzdávanie výtvarných prác 
    1. 6. 2021    vyhodnotenie prác porotou 
    3. 6. 2021     odovzdávanie cien a diplomov 

 
MIESTO KONANIA :  ŠKD v okrese Ružomberok, ktoré sa zapoja do súťaže 

 

ÚČASŤ :      KOLEKTÍV  DIEVČAT a CHLAPCOV  ŠKD  1. - 4. ročníka ZŠ    

 
TÉMA : Olympijské hry, ktoré sa preložili z minulého „kovidového“ roka, sa 

 uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021 pod názvom OH TOKIO 2020. 
 Medzi symboly medzinárodného olympijského hnutia okrem olympijských kruhov, 

 znaku a hymny patrí aj olympijská vlajka. 
V súvislosti uctenia si tohto veľkolepého celosvetového sviatku športu, kultúry  

a mieru, vyhlasujeme výtvarnú súťaž na zhotovenie originálnej vlajky, pod  
ktorou by váš triedny kolektív ŠKD vystupoval a reprezentoval sa na 

olympiáde.   

 
TECHNIKA :  kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, koláž a iné 

 
FORMÁT :  plošná práca na výkres vo formáte A3 

 

KATEGÓRIE : 1. kolektív ŠKD 1. ročník ZŠ 
 2. kolektív ŠKD 2. ročník ZŠ 

3. kolektív ŠKD 3. ročník ZŠ 
4. kolektív ŠKD 4. ročník ZŠ 

 

CENY :   najkrajšie  VLAJKY v každej kategórii budú odmenené cenami a diplomami  
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TERMÍN ODOVZDANIA : VLAJKY je NUTNÉ odovzdať do 31. 5. 2021 v CVČ Elán, Plavisko 47 
- práce po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia 

 
PODMIENKY : - ide o spoločný výsledok práce celého kolektívu jednotlivých tried ŠKD  

 - každá súťažiaca trieda ŠKD odovzdá len 1 prácu, v prípade, ak je trieda spojená  

                                               z viacerých ročníkov, tak si napr. druháci vytvoria svoju vlajku a tretiaci zase svoju   
                                               vlajku  

 - súťažné práce sa nevracajú, stávajú sa majetkom organizátora 
  - v prípade nutnosti si organizátor vyhradzuje právo zmeny v propozíciách 

- v prílohe posielam malé ukážky 

 
- na zadnej strane VLAJKY uveďte : 

 Názov školy 
 Kategória 

 Meno zodpovedného pedagóga 
 Mená detí kolektívu, ktoré sa na vlajke podieľali 

 

 
 

 
Iveta MACEKOVÁ            Mgr. Pavol  SVRČEK    

OŠaTV CVČ Elán Ružomberok       riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 

 
 

 
PRÍLOHA :  

 

 KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ, DAJTE PRIESTOR FANTÁZII 


