
Priebeh a pravidlá súťaže „Čaro Pohronia“ 

Stredná odborná škola v Ţarnovici organizuje regionálnu súťaţ pre ţiakov II. stupňa 

základných škôl a ţiakov základných umeleckých škôl s názvom „Čaro Pohronia“ v troch 

súťaţných kategóriách: 

1. fotografická súťaž 

2. výtvarná súťaž 

3. literárna súťaž 

Cieľom súťaţe je vzbudiť u ţiakov umeleckú a literárnu tvorivosť, prejaviť zmysel               

pre fantáziu, lepšie spoznať región, v ktorom ţijeme. Pohronský región zaberá 5 okresov – 

Ţarnovica, Ţiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen a Detva, ponúka veľké moţnosti       

na rozvoj cestovného ruchu, nachádza sa tu nespočetné mnoţstvo kultúrno – historických 

pamiatok, prírodných krás, zaujímavých atrakcií. 

Termín konania súťaže: 

Dátum vyhlásenia súťaţe je 10. november 2021, dátum uzávierky je 10. december 2021.  

Do súťaţe budú zaradené všetky práce odoslané do dátumu uzávierky (s poštovou pečiatkou  

s najneskorším dátumom 10. december 2021). Práce v kategórii fotografická súťaţ a literárna 

súťaţ prosíme zasielať elektronickou formou do dátumu uzávierky.  

Pravidlá súťaže: 

V kaţdej súťaţnej kategórii budú ocenené 3 najlepšie práce. Výsledky budú zverejnené        

na stránke našej školy www.soszc.eu dňa 17. decembra 2021. Ţiaci z jednotlivých škôl sa 

môţu zapojiť aj do viacerých súťaţných kategórií, pričom jeden autor môţe do súťaţnej 

kategórie poslať len jednu prácu. Kaţdá škola môţe poslať do jednotlivých kategórií 

neobmedzený počet prác. Práce sa ţiakom ani školám po skončení súťaţe nevracajú. Víťazi 

budú pozvaní na vyhodnotenie a odovzdávanie hodnotných cien do priestorov Strednej 

odbornej školy v Ţarnovici – termín upresníme. 

Práce bude hodnotiť odborná komisia v zloţení: 

1.a 2. súťaţná kategória – 4 členovia: Ing. Marek Rybár – riaditeľ školy 

      Ing. arch. Slavomíra Šmondrková – učiteľka odborných  

                                                                                                                      predmetov 

     Ing. Peter Rybár – majster odborného výcviku 

     Peter Čákovský – majster odborného výcviku, fotograf 

3.súťaţná kategória – 3 členovia: Mgr. Jana Cimrová – zástupkyňa školy, učiteľ SJL 

           Mgr. Eva Štefanková – učiteľka SJL 

           Mgr. Tatiana Šušovicová – majsterka odborného výcviku 

Všetky práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií: dodrţanie témy, originalita, 

technické spracovanie. 

http://www.soszc.eu/


Z dôvodu identifikácie jednotlivých prác je povinné uviesť na zadnej strane výkresu 

nasledujúce údaje: názov práce, meno, priezvisko ţiaka, ročník, adresa školy. Pri zasielaní 

prác elektronickou formou je potrebné tieto údaje uviesť v texte mailovej správy. 

Odoslaním prác do súťaţe súhlasíte so spracovaním osobných údajov autorov                       

pri vyhodnocovaní súťaţe, vedení evidencie súťaţiacich, pri zverejňovaní výsledkov            

na webovej stránke školy/sociálnej sieti školy. 

Pravidlá 1. súťaţnej kategórie – fotografická súťaţ: fotografia odfotená v regióne Pohronie, 

zaslaná v digitálnej forme, technické parametre fotografie: výstupný formát JPG, minimálna 

veľkosť od 3 MB, maximálna veľkosť do 10 MB 

Pravidlá 2. súťaţnej kategórie – výtvarná súťaţ: téma spracovaná ľubovoľnou technikou      

na výkres vo formáte A3 alebo A4, práce zasielané poštou, prípadne osobne na adresu školy 

Pravidlá 3. súťaţnej kategórie – literárna súťaţ: báseň – minimálne 15 veršov alebo umelecký 

opis – minimálne 300 slov, práce napísané v MS Word, zasielané elektronicky. 

 

Súťaţ po organizačnej stránke riadi Ing. Gabriela Zeleňáková  

kontakt: 0907434801, gabrielazelenakova2705@gmail.com 

 

poštová adresa na zasielanie prác: Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica 

mailová adresa na zasielanie prác: gabrielazelenakova2705@gmail.com 

Zásielku a predmet mailovej pošty prosíme označiť heslom „Súťaţ Čaro Pohronia“. 

 

 

 

Tešíme sa na zaujímavé práce a ostávame s pozdravom. 

 

 

        Ing. Marek Rybár 

      riaditeľ Strednej odbornej školy v Ţarnovici 
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