
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 K o š i c e 

elokované pracovisko Popradská 86, 040 11 Košice 

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE V ARANŽOVANÍ A VIAZANÍ RASTLÍN 
v šk. roku 2021/2022 CVČ organizuje celomestské kolo 

v Zimnom aranžovaní rastlín na tému 

Snehová vločka – aranžmán na stôl  

Súťaž sa realizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami, a to 

dištančnou formou. 

V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť 

výlučne iba celomestským kolom.  

Priebeh a podmienky súťaže 

Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť 

iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy. 

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: I. kategória: žiaci  5. – 6. ročníka 

II. kategória: žiaci  7. – 9. ročníka 

Súťažiaci dňa  13. 12. 2021 v pondelok v dopoludňajších hodinách v priestoroch svojej školy, 

samostatne pod pedagogickým dozorom vyhotoví  jeden aranžmán na tému Snehová vločka – aranžmán na 

stôl. Proces tvorby žiaka  však musí byť zdokumentovaný formou videozáznamu, ktorý je možné zhotoviť 

digitálnym fotoaparátom, kamerou alebo smartfónom. Dĺžka videa nemôže presiahnuť 5 minút. Na začiatku 

videa je potrebné detailne nasnímať všetok pripravený materiál a pomôcky potrebných na tvorbu, následne 

zdokumentovať proces tvorby aranžmánu a tiež finálny výrobok. Čas stanovený na zhotovenie aranžmánu sú 

2 hodiny. Hotové aranžmány je potom potrebné priniesť hneď v daný deň tvorby – 13. 12. 2021 do 15.00 

hod. na pracovisko Popradská 86, 040 11 Košice. K aranžmánu je potrebné priložiť identifikačné údaje – 

meno žiaka, názov a adresu školy,  kategóriu. Odborná porota následne hneď daný deň ohodnotí všetky 

doručené aranžmány. Posúdené aranžmány budú opätovne k dispozícií na vyzdvihnutie od 17.00 hod. daného 

dňa (13. 12. 2021) do  16. 12. 2021 na pracovisku Popradská 86.  Nevyzdvihnuté aranžmány využije 

vyhlasovateľ súťaže na dekoračné účely pracovísk. 

 

Videozáznam v rozsahu 5 minút, ktorý dokumentuje proces tvorby je povinné zaslať do  

stredy 15. 12. 2021 cez portál www.uschovna.cz na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk s názvom 

školy, menom žiaka a kategóriou. Kvalitu či úroveň videa odborná porota nehodnotí, samotné video slúži iba 

na to, aby sa preukázalo, že žiak pracoval na zhotovení aranžmánu samostatne bez pomoci pedagóga či 

akejkoľvek inej osoby. Video musí spĺňať dostatočnú informačnú a výpovednú hodnotu zachytávajúcu proces 

tvorby aranžmánu. Návod, ako nahrať a zaslať video cez portál www.uschovna.cz posielame v samostatnej 

prílohe. Každý zaslaní videozáznam bude po vzhliadnutí porotou vymazaný a nebude nikde zverejňovaný. Pri 

zostrihávaní videa Vám odporúčame použiť zrýchlené pretáčanie, aby ste video zostrihali do stanovej dĺžky 

5 minút.      

Do súťaže je možné prihlásiť najviac troch žiakov z každej kategórie. 

Podmienky účasti:  

1. Nahlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom návratky (viď príloha) do 06. 12. 2021. 

2. Doručenie aranžmánu  a zaslanie videa podľa inštrukcii uvedených vyššie. 

- Na zhotovenie aranžmánu odporúčame použiť predovšetkým prírodný materiál (ihličie, konáriky...) 

podľa vlastného výberu. 

- Na súťaž si žiak zabezpečuje potrebný materiál sám. 

 

http://www.uschovna.cz/
mailto:cvc@cvckosice.sk
http://www.uschovna.cz/


 

 

Výsledky budú zverejnené 21. 12. 2021 na webovej  stránke www.cvckosice.sk a  mailom zaslané 

všetkým zúčastneným školám. 

Žiaci umiestnení na 1. – 3. mieste  v jednotlivých kategóriách dostanú diplom a drobnú odmenu. 

 

Príjem návratiek je do 06. 12. 2021. 

Návratky zasielajte elektronicky na cvc@cvckosice.sk alebo doručte na adresu 

CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice. 

 

 

 

Veríme, že aj táto forma súťaže bude pre Vás prínosom. 

Tešíme sa Vašu účasť. 

 

 

                                                                                                                                   

Vybavuje:   Mgr. Veronika Kužmová – koordinátorka súťaže              

Informácie: kuzmova@cvckosice.sk. www.cvckosice.sk                      

 

 

 

 

          Mgr. Denisa Drimáková 

                                                                                                                              riaditeľka CVČ                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Príloha 1 – Návratka  

Príloha 2 – Návod na zaslanie súboru cez uschovna.cz 
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