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              „  M A S K O T „ 
 

PROPOZÍCIE okresnej výtvarnej súťaže pre ŠKD 
 
 

ORGANIZÁTOR :   CVČ ELÁN RUŢOMBEROK – oddelenie športu a TV  
 

SPOLUORGANIZÁTORI : Riaditeľstvá ZŠ okresu Ruţomberok  
 

DÁTUM KONANIA :   11. 1. 2022 – 11. 2. 2022 odovzdávanie výtvarných prác 
    14. 2. 2022    vyhodnotenie prác porotou 
    18. 2. 2022    odovzdávanie cien a diplomov 

 

MIESTO KONANIA :  ŠKD v okrese Ruţomberok, ktoré sa zapoja do súťaţe 
 

ÚČASŤ :      DIEVČATÁ  a CHLAPCI  ŠKD  1. - 4. ročníka ZŠ    

 
TÉMA : XXXIV. Zimné olympijské hry sa uskutočnia od 4. do 20. februára 2022 v Číne. 

 XIII. Zimné paralympijské hry sa uskutočnia od 4. do 13. marca 2022 v Číne. 

  
 Kaţdé olympijské hry majú svojho MASKOTA a inak to nebude ani v roku 2022 

v Pekingu. 
 Maskot zosobňuje silu a vôľu športovcov a pomáha propagovať olympijského ducha. 

  
Oficiálnym maskotom ZOH je PANDA, ktorá sa volá Bing Dwen Dwen – v preklade 

ľadová bucľatá panda. 

 Panda je symbolom krajiny a jedným z najznámejších zvierat v celej Číne. Pod jej 
ľadovým oblekom bije srdiečko zo zlata, v ktorom tento maskot nosí úplne všetky 

 zimné športy.  
 

 Maskotom POH je LAMPIÓN, ktorý sa volá Šuej Ron Ron – v preklade to môţe byť 

sneh, tolerancia príp. integrovanie.  
 Lampióny sú kultúrny symbol spájaný so ţatvou, oslavou, blahobytom a chytrosťou. 

 Svetlo, ktoré vyţaruje zo srdca maskota má symbolizovať jeho inšpirujúcu hrejivosť, 
 priateľstvo, odvahu a vytrvalosť paralympijských športovcov.  

 
V tejto súvislosti vyhlasujeme výtvarnú súťaţ na návrh maskota,  
ktorý by sa mohol stať symbolom zimnej olympiády.  
Plagát môžete dotvoriť aj pekným pozadím. 
Nutné je vymyslieť maskotovi aj meno !   

 

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

FORMÁT :  plošná práca na výkres vo formáte A4 
 

KATEGÓRIE : 1. dievčatá a chlapci ŠKD 1. ročník ZŠ 

 2. dievčatá a chlapci ŠKD 2. ročník ZŠ 
3. dievčatá a chlapci ŠKD 3. ročník ZŠ 

4. dievčatá a chlapci ŠKD 4. ročník ZŠ 
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CENY :   najkrajšie  MASKOTY v kaţdej kategórii budú odmenené vecnými cenami a diplomami  
 

TERMÍN ODOVZDANIA : PLAGÁTY MASKOTOV je NUTNÉ odovzdať do 11. 2. 2022  

v CVČ Elán, Plavisko 47, Ružomberok 
- práce po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia 

 
PODMIENKY : - každý súťažiaci odovzdá len 1 plagát maskota 

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

- v prílohe posielam malé ukáţky 

 
- na zadnej strane výkresu uveďte : 

 Meno a priezvisko autora 
Názov školy 

 Triedu 
 Meno zodpovedného pedagóga 
 Meno maskota 

 

POZNÁMKA :   Svojou účasťou na súťaţi berú dotknuté osoby na vedomie, ţe ich osobné údaje  
v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola a výtvarná práca zo súťaţe môţu byť 

zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátora 
súťaţe.  

 
 

 
Iveta MACEKOVÁ            Mgr. Pavol  SVRČEK    

OŠaTV CVČ Elán Ruţomberok       riaditeľ CVČ Elán Ruţomberok 
 

 
 

PRÍLOHA : história maskotov ZOH 

 
 
1976: ZOH v Innsbrucku - snehuliak 
1980: ZOH v Lake Placide - mýval Roni 
1984: ZOH v Sarajeve - vlk Vučko 
1988: ZOH v Calgary - ľadové medvede Hidy a Howdy 
1992: ZOH v Albertville - trpaslík Magique 
1994: ZOH v Lillehammeri - kráľovské deti princezná Kristin a princ Hakon 
1998: ZOH v Nagane - sovy Snowlets 
2002: ZOH v Salt Lake City - zajačik Powder, kojot Copper a medvedík Coal 
2006: ZOH v Turíne - snehová guľa Neve a ľadová kocka Gliz  
2010: ZOH vo Vancouveri - morský medveď Miga, snežný muž Quatchi a duchovný zvierací strážca Sumi 


