
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 2022/2023 CVČ organizuje celomestské kolo 

v jesennom aranžovaní rastlín na tému 

Jeseň v lese – aranžmán na okno  

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

výlučne iba celomestským kolom.  

Súťaž sa bude konať 07. 11. 2022 – v pondelok od 9.00 hod. 
v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. 

         Prezencia účastníkov je od 08.15 do 08.45 hod. 

 

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: I. kategória: žiaci  5. – 6. ročníka a paralelné ročníky OG 

II. kategória: žiaci  7. – 9. ročníka a paralelné ročníky OG 

Súťažiaci zhotoví jeden aranžmán na okno na tému: Jeseň v lese  

Časový limit na zhotovenie aranžmánu sú 2 hodiny. 

 

Podmienky účasti:  

• 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. 

• Prihlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom prihlášky (viď príloha) prebieha do 02. 11. 2022. 

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

• Na zhotovenie aranžmánu odporúčame použiť predovšetkým prírodný materiál  podľa vlastného výberu. 

• Na súťaž si žiak zabezpečuje potrebný materiál sám. 

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

 

Účastnícky poplatok, ktorý súťažiaci zaplatí pri prezencii podľa Usmernenia riaditeľky CVČ k 

poplatkom v školskom roku 2022/2023 je 1,50  €  za žiaka. 

 

Príjem prihlášok je do 02. 11. 2022. 
Prihlášky zasielajte elektronicky na cvc@cvckosice.sk alebo doručte na adresu 

CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice. 

 

Súťaž v aranžovaní a viazaní rastlín je od tohto školského roka súčasťou projektu pod názvom 

„Škola plná talentov – Superškola“ (t. j. body z tejto súťaže sa zarátavajú do celkového bodového 

hodnotenia v rámci projektu Superškola). 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 

 

Vybavuje:   Mgr. Veronika Kužmová – koordinátorka súťaže              

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

 

          Mgr. Denisa Drimáková 

                                                                                                                              riaditeľka CVČ                                            

  

Príloha 1 – prihláška  
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