
 
                  Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11  Košice 

 
Vás pozýva  na  5.ročník súťaže školských časopisov 

 

„O SKLENENÉHO CENTRUŠKA“ 
  

PROPOZÍCIE  SÚŤAŽE 
 

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor 

prezentovať svoju tvorbu na verejnosti. Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v 

oblasti literárnej tvorby. Viesť ich tak k samostatnej tvorivej činnosti a prispievať k 

zmysluplnému využívaniu ich voľného času.  

 

Podmienky súťaže 
 

Cieľová skupina : 

Súťaž je určená žiakom košických základných  škôl  a príslušných ročníkov osemročných 

gymnázií. 

 

Súťaž bude prebiehať v kategóriách :  

 

a) školské časopisy ZŠ  

b) školské časopisy OG  

 

 

 Kritériá súťaže:  

 

1. Do súťaže môže každá škola prihlásiť jeden školský časopis vydaný  v školskom roku 

2017/2018 alebo 2018/2019. 

2. Časopis musí byť riadne označený názvom.  

3. Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:  

-  kto vydáva časopis (adresa),  

- šéfredaktor časopisu  

- predseda redakčnej rady  

- či ide o mesačník, príp. občasník, 

- kedy bol založený, t.j. odkedy časopis vychádza,  

- prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.  

    4. Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia, ktorí môžu vykonávať len dohľad (nie cenzúru) 

        v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod. 

    5. V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z                                 

         iných masmédií. 

     6. S časopismi treba zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.  

 

 

Časopis spolu s prihláškou zasielajte do 19.12.2019 na adresu: 

 

- Viktória Kiktavá Štefaniková DiS.art. – koordinátorka súťaže 

kiktava@cvckosice.sk 

CVČ, EP Juhoslovanská 2,  

040 13 Košice 



 

- alebo osobne prineste na adresu:  

CVČ, EP Popradská 86, Košice 

- alebo cez priečinok CVČ na MMK 

Poznámka: 

 

Pridelené body za umiestnenie a účasť v súťaží sa započítavajú zúčastneným školám do 

finálového kola súťaže  Škola plná talentov. 

 

Vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie diplomov a cien, spojené s krátkou 

besedou a kultúrnym programom sa uskutoční 

14.01.2019 (pondelok) o 10:00 hod. 

priestoroch CVČ, EP Popradská 86 Košice 
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

  

PaedDr. Alena Mocná                                                                                                                                                                         

riaditeľka CVČ              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  

PRIHLÁŠKA 

do 5. ročníka súťaže školských časopisov  „O skleneného Centruška“ 

Škola: ........................................................................................................................................... 
 
Adresa školy: ................................................................................................................................ 
 
Názov časopisu: ............................................................................................................................ 
 
Kategória: * 
a) školské časopisy ZŠ  
b) školské časopisy OG  
 
Ročník  časopisu: .......................................................................................................................... 
 
Zodpovedný pracovník: ................................................................................................................ 
 
Kontakty: telefón ............................................................... e-mail  .............................................. 
 
Informácie o časopise, ktoré chcete zverejniť :  .......................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
* príslušné zakrúžkovať a podčiarknuť 
 
 
Pečiatka školy a podpis zodpovedného pracovníka:  

 


