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P R O P O Z Í C I E 
28. ročníka okresnej súťaže v speve vianočných kolied pre ZŠ 

Stretnutie s koledami 
 

Organizátor :   Centrum voľného času Elán – oblasť spoločenských vied a kultúry 

Termín konania :     1. december 2022 (štvrtok) 

Miesto konania : Kultúrny dom A. Hlinku v Ružomberku – kino Kultúra 

Časový harmonogram : 8.00 – 8.30 : prezentácia 

 8.45 : otvorenie 

 9.00 : začiatok súťaže 
Kategórie : I. kategória: 1.-4. ročník ZŠ:  

     podkategórie:  A. dvojčlenné skupiny  

B. trojčlenné skupiny 

        C. štvor – osemčlenné skupiny 

 II. kategória 5.-9. ročník ZŠ:  

podkategórie:   A. dvojčlenné skupiny 

        B. trojčlenné skupiny 

        C. štvor – osemčlenné skupiny 

    V prípade nízkej účasti v jednotlivých podkategóriách, budú tieto  

                                                podkategórie zlúčené.  

Podmienky súťaže :  - každá skupina sa reprezentuje jednou vianočnou koledou  

    - jeden žiak nemôže vystúpiť vo viacerých skupinách 

    - za školu môže súťažiť max. jedna skupina v každej podkategórii 

    - súťažiaci budú spievať bez hudobného doprovodu najviac 4 slohy 

    - speváci bez prihlášky nebudú do súťaže zaradení !!! 
 

Hodnotenie súťaže :  - odborná porota vyhodnotí len víťazov v každej kategórii, prípadne  

    môže udeliť „cenu poroty“, 

    - víťazi v každej podkategórii dostanú diplomy a vecné ceny 

Porota :   - bude zverejnená na otvorení súťaže. 
 

Prihlášky : Vyplnenú záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy treba 

zaslať mailom na adresu cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr        

do 24.11.2022 (štvrtok)! Prihláška musí byť naskenovaná kvôli 

podpisom! (Prihláška je súčasťou propozícii.)  

Prijatie prihlášky mailom bude obratom potvrdené. 
 

Poznámka : Súťaž nie je postupová, cestovné súťažiacim hradí vysielajúca 

organizácia. 

 Občerstvenie bude pre účastníkov zabezpečené. 

 POZOR!! Vzhľadom na citlivé plátno v kine Kultúra, k poškodeniu 

ktorého dochádza veľmi ľahko už len pri dotyku, je potrebné žiakov 

upozorniť, aby k plátnu nechodili! Každá zúčastnená škola 

zodpovedá  za prípadné škody spôsobené svojimi žiakmi! 
 

 
 

 Mgr. Michaela Tesarovičová v.r.                                                                Mgr. Pavol Svrček v.r. 
      OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                                      riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 
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P R I H L Á Š K A 

 

Stretnutie s koledami – 28. ročník 

 

 

I. Kategória (1.-4. ročník ZŠ) 

Podkategórie:  A. __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 

Názov koledy: ..................................................................................................................... 

    B. __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 

Názov koledy:  ..................................................................................................................... 

    C. __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

                    __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 

Názov koledy: ..................................................................................................................... 

 

Účasťou žiaka na súťaži jeho rodič/zákonný zástupca súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných 

údajov (v rozsahu meno, priezvisko, škola) za účelom registrácie a organizácie priebehu, vyhodnotenia 

a zverejnenia výsledkov zo súťaže. 

 

 

 

                     Pečiatka a podpis riaditeľa školy: 

 

 

Prihlášku treba doručiť najneskôr do 24. novembra 2022! 

 



 

 

P R I H L Á Š K A 

 

Stretnutie s koledami – 28. ročník 

 

 

II. Kategória (5.-9. ročník ZŠ) 

Podkategórie:  A. __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 

Názov koledy: ..................................................................................................................... 

    B. __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 

Názov koledy:  ..................................................................................................................... 

    C. __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

                    __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 

Názov koledy: ..................................................................................................................... 

 

Účasťou žiaka na súťaži jeho rodič/zákonný zástupca súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných 

údajov (v rozsahu meno, priezvisko, škola) za účelom registrácie a organizácie priebehu, vyhodnotenia 

a zverejnenia výsledkov zo súťaže. 

            

 

 

          Pečiatka a podpis riaditeľa školy: 

 

 

Prihlášku treba doručiť najneskôr do 24. novembra 2022! 


