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Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Strojárenská 3 v Košiciach 

vyhlasuje medzinárodnú elektronickú súťaž umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl 

 

„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?) 
 

Motto súťaže:  „Nesmiete odsudzovať to, čomu nerozumiete.“  ( Rabíndranáth Thákur, 1861 – 1941,  

indický filozof, básnik, dramatik.) 

Umelecká súťaž má za cieľ podnietiť mladých ľudí, aby umeleckými prostriedkami reagovali 

na aktuálne dianie v ľudskej spoločnosti. V rámci súťaže sa môžu venovať aktuálnym témam, ktoré 

rezonujú v ľudskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, alebo svetovej úrovni.  

Keďže sa jedná o súťaž medzinárodnú, predpokladáme, že interpretácia tejto témy bude rôzna, 

podaná z rozličných uhlov pohľadu, čo je samozrejme naším zámerom. Vďaka nej môžeme poznať 

vnímanie dnešnej reality pohľadom mladých ľudí z možno odlišných kultúr, čím sa vytvorí 

medzinárodný dialóg na umeleckej úrovni. 

Súťaž  sa organizuje ako sprievodná aktivita v rámci projektu „Kritické myslenie a mediálna výchova“. 

Termín uzávierky súťaže:   25.11.2018 

Podmienky súťaže: 

• Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia, jednotlivci aj kolektívy,  vo veku od 14 do 20 rokov, 

najviac s troma prácami od jedného súťažiaceho, alebo kolektívu   

• Použité môžu byť všetky výtvarné – dvojrozmerné techniky (vrátane počítačovej grafiky), 

multimediálne prezentácie, hudba, film... 

• Súťaž prebieha výlučne elektronickou formou. 

• Súťažné práce zasielajte do súťaže výhradne elektronickou formou vo formáte JPG, PDF, 

alebo AVI/DIVX/MP4, max. veľkosť súboru do 15 MB, (v prípade väčších súborov na CD, 

alebo DVD poštou). 

• Ku všetkým súťažným prácam musia byť priložené vyplnené prihlášky a obsahovať tieto 

údaje: meno a vek autora, názov práce, popis práce, techniku, ktorou bola práca 

zhotovená, kontakt  - adresu autora - domácu, alebo adresu školy (v prípade kolektívnych 

prác uveďte údaje všetkých, kontakt len na jedného). 

• Keďže odborné porota neprihliada len na výtvarnú stránku diela, ale zohľadňuje aj 

myšlienku, ideu, ktorá je v práci obsiahnutá, nepodceňujte túto informáciu. Popíšte v 

prihláške o čo vo vašom diele ide a čo práca predstavuje. 

• V prípade cudzojazyčných textov, pripojte preklad v Slovenskom, prípadne v Anglickom 

jazyku.  

• Všetky súťažné práce budú zverejnené na našej stránke www.rcm.sk 

http://www.rcm.sk/
http://citaty.vychytane.sk/a/Rabindranath_Thakur/
http://www.rcm.sk/


• Vybraté práce budú vytlačené a vystavené v priestoroch CVČ - RCM na Strojárenskej 3 

v Košiciach. 

• Organizátori si vyhradzujú právo na výber prác na výstavu a právo neudeliť všetky ceny.  

 

Súťažné kategórie: 

I.    kat.    Dvojrozmerné výtvarné práce (všetky výtvarné techniky + počítačová grafika)  

II.   kat.    Multimediálne práce (powerpiontové prezentácie, film, hudba...) 

III. kat.     Literárne práce (poézia, próza) 

 

 

Výstava najlepších prác (v printovej podobe) bude sprístupnená v priestoroch Centra 

voľného času – Regionálneho centra mládeže na Strojárenskej 3 v Košiciach  

od 12.12.2018. 

Slávnostné vyhodnotenie súťažných prác  bude na Konferencii k projektu „Kritické 

myslenie a mediálna výchova“. Predpokladaný termín je prvá polovica decembra 2018. 

O mieste a čase Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke, ocenených 

autorov a kolektívy budeme na konferenciu pozývať. 

 

 

Súťažné práce posielajte prosím e-mailom na adresu: sutaz.rcm@gmail.com,  

Alebo na CD, DVD poštou na adresu: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, 

Strojárenská 3, 040 01 Košice. 

 

Kontakt:   

Mgr. Ľubica Oberučová – koordinátorka súťaže 

Tel: 055/ 622 38 20 

E-mail: sutaz.rcm@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Erika Munková 

                                        riaditeľka CVČ- RCM 
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