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Centrum voľného času v Žiari nad Hronom vyhlasuje súťaž 

Vianočný koláč s príbehom 

 

 

Tradície prirodzene patria k Vianociam a tie vianočné sú často spájané s jedlom. Skúste si zavrieť oči a 

predstaviť si Vianoce. Čo vidíte alebo lepšia otázka znie - čo cítite? Je to vianočná kapustnica alebo 

vyprážaná ryba či vôňa obielených mandarínok? Alebo je to ten najlepší, najsladší a najvoňavejší koláč, 

ktorý pre Vás každý rok pripravila mama alebo starká? Podeľte sa s nami o svoj najobľúbenejší vianočný 

recept, urobte fotografiu a napíšte nám krátky príbeh o tom, prečo je práve tento koláč pre vás ten 

najvýnimočnejší, najsviatočnejší, no proste váš naj. Z víťazných receptov vytvoríme receptár 

a prostredníctvom Mestských novín ním potešíme všetkých Žiarčanov. 

 



 

Vekové kategórie: 

• žiaci II. stupňa  ZŠ, 

• žiaci SŠ, 

• verejnosť. 

Podmienky: 

• každý súťažiaci sa môže prihlásiť do súťaže iba s jedným receptom, 

• môže ísť o akýkoľvek typ koláča, zákusku, 

• je potrebné zaslať RECEPT, FOTOGRAFIU koláča a krátky PRÍBEH viažuci sa ku koláču (rozsah 

max 1 A4), 

• každý autor môže poslať najviac dve fotografie vo formáte JPEG max. veľkosti 10 MB, 

• sprievodný email musí obsahovať priezvisko a meno súťažiaceho a kategóriu (v prípade detí 

vek, triedu a adresu školy), 

• názov súboru: priezvisko a meno súťažiaceho a kategóriu (v prípade detí vek, triedu 

a adresu školy), 

• práce zasielajte iba elektronicky na: pedagogikacvczh@gmail.com (v predmete správy uveďte 

„Vianočný koláč s príbehom“) do 10.12.2021 do 18.00. 

    

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 uvedenými v týchto propozíciách. 

 

Mgr. Helena Gáfriková 
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