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Centrum voľného času v Žiari nad Hronom vyhlasuje výtvarnú súťaž 

Najkrajšia vianočná ozdoba 

 

Tradícia zdobenia vianočného stromčeka siaha až do 16. storočia a dodnes je pre nás neodmysliteľnou 

súčasťou vianočných sviatkov. Zo začiatku sa stromčeky zdobili veľmi skromne, ovocím, orieškami či 

drobnými cukrovinkami a perníčkami. Neskôr pribúdali ozdôbky vyrobené z papiera, slamy, šúpolia, 

paličkované či háčkované ozdoby, sviečky a prskavky.  Dnes si už vieme kúpiť ozdoby od výmyslu sveta 

a ozdobiť si vianočný stromček podľa vlastného vkusu. Poďte sa s nami vrátiť do časov, kedy si rodiny a 

deti ozdoby na vianočný stromček vyrábali sami. Zapojte sa do našej súťaže o najkrajšiu vianočnú 

ozdobu.  

 



 

Technika:  

 ľubovoľná - koláž, akvarel, tempera, kresba, patchwork, papierové pletenie, plstenie, 

servítková technika a iné (podľa vlastného výberu a možností). 

Vekové kategórie: 

 I. stupňa  ZŠ – jednotlivec, 

 II. stupňa  ZŠ – jednotlivec. 

Ďalšie podmienky: 

 najviac 2 vianočné ozdoby od jedného súťažiaceho, 

 ku každej vianočnej ozdobe musí byť priložená prihláška, ktorá je súčasťou týchto propozícií, 

 práce sa autorom nevracajú, 

 práce bude možné odovzdať zamestnancom CVČ v dňoch 7.12. – 10.12.2021 od 13.00 do 14.30, 

prípadne po telefonickom dohovore. 

    

Práce musia odovzdané najneskôr do 10.12.2021 do 15.30. Všetky práce ohodnotí nezávislá porota. 

Víťazné práce budú podľa aktuálnych možností uverejnené na webovom sídle CVČ, na FB CVČ alebo 

v Mestských novinách. Ceny pre víťazov zabezpečí CVČ.  

 

Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, výstavné a propagačné 

aktivity realizované Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. Zaslaním prác do súťaže súťažiaci súhlasí 

so všetkými podmienkami súťaže.  

 

Mgr. Helena Gáfriková 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



CENTRUM VOĽNÉHO ČASU   
Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom 

 
PRIHLÁŠKA 

do súťaže 

Najkrajšia vianočná ozdoba 

 

 

Meno a priezvisko ................................................................................................. 

Vek ......................................................................................................................... 

Trieda ..................................................................................................................... 

Škola ...................................................................................................................... 

 


