
Občianske združenie Podobenka z Vajnor s podporou mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

Podmienky súťaže 

CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ 
10. ročník 

      Do súťaže sa môžu prihlásiť deti, ktoré sú žiakmi ktorejkoľvek základnej školy v Bratislave, 

čerpajú námety zo života a tradícií Vajnorčanov, majú blízky vzťah k Vajnorom alebo pre Vajnory 

tvoria. Súťaž je verejná, deti budú vystupovať pred porotou a zároveň pred verejnosťou.  

10. ročník súťaže o Cenu Kataríny Brúderovej bude prebiehať v dvoch vekových a zároveň troch 

tematických kategóriách. 

VEKOVÉ KATEGÓRIE:  3. - 5. ročník  
6. - 9. ročník 

      TEMATICKÉ KATEGÓRIE: 

1. Výtvarné práce – kresby a maľby vychádzajúce z vajnorskej tradície a vyjadrujúce 

osobný vzťah autora k Vajnorom (formát A3), 

2. Vlastná literárna tvorba - próza vzťahujúca sa na život Vajnorčanov doma i v zahraničí, 

obsahujúca originálny príbeh z minulosti alebo súčasnosti, 

3. Spev ľudovej piesne – sólový spev dvoch ľudových piesní (jedna vajnorská) 

s inštrumentálnym sprievodom alebo bez neho.  
      Po vyhlásení súťaže majú deti za úlohu osloviť a požiadať o pomoc pri príprave najmä svojich 

rodičov, staré mamy a starých otcov, tety a strýkov zo svojho okolia.  

      Súťažiace deti v deň konania súťaže verejne vystavia svoje výtvarné práce, prednesú súťažný 

literárny text, zaspievajú dve piesne. V každej kategórii okrem hlavnej ceny porota udelí i dve vecné 

ceny.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Občianske združenie Podobenka z Vajnor s podporou mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
Prihláška do súťaže 

CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ 
10. ročník 

verejná výtvarná, literárna a spevácka súťaž detí základných škôl 

Meno:   Priezvisko:   

Adresa pobytu:   

Názov a adresa 

základnej školy: 

  

  

Ročník:   
Telefonický 

kontakt:   

Prihlasujem sa do 10. ročníka súťaže Cena Kataríny Brúderovej v kategórii: 

  

Dátum:   Podpis:   

 
Prihlášku je potrebné doručiť do 11. mája 2020 

• poštou na adresu Podobenka z Vajnor, Koncová 33, 831 07  Bratislava  

• mailom na podobenkazvajnor@gmail.com 

• osobne Gabriele Zemanovej, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109 

 

V prípade výtvarnej kategórie súťažiaci spolu s prihláškou odovzdá aj svoju súťažnú prácu.  

Prihlášku nájdete na www.vajnory.sk.  

Bližšie informácie: Gabriela Zemanová, predsedníčka OZ Podobenka z Vajnor, kontakt: 0905 201 464 


