
 

 

 

 

 
 

 

 

Príloha č.6 

 

Výtvarná súťaž 

„Vianočná pohľadnica ARRIVA“ 

 

Zapojte sa do výtvarnej súťaže pri príležitosti  

Európskeho týždňa mobility  

a vyhrajte výlet do jaskyne 

pre celú triedu! 

                  

      

Pre koho je súťaž určená: pre kolektívy žiakov základných škôl  

Téma súťaže: Vianočná pohľadnica ARRIVA 

Uzávierka súťaže: 15. október 2018 
 

Organizátori súťaže:  

                                                                            



 

 

 

 

 
 

         

Vianočná pohľadnica ARRIVA 

Dopravná spoločnosť ARRIVA v spolupráci s mestami vyhlasuje výtvarnú súťaž „Vianočná pohľadnica 

ARRIVA“. Výtvarná súťaž je aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility. Európsky 

týždeň mobility je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility, ktorá sa realizuje v období 16.- 22. 

septembra. Cieľom je prostredníctvom informovania obyvateľov a realizácie opatrení znížiť produkciu 

CO2 a tuhých prachových častíc v ovzduší. Prostredníctvom kampane zároveň vyzývame širokú verejnosť, 

aby vyskúšala alternatívy individuálnej automobilovej dopravy.  

  

Kto sa môže súťaže zúčastniť? 

Výtvarná súťaž je určená pre kolektívy žiakov základných škôl vo vybraných mestách. Hlavným cieľom 

súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia a nachádzať nové riešenia ako ochrániť naše 

ovzdušie a mesto pred znečistením. 

 

Téma súťaže 

Jednou z ciest, ako ochrániť naše ovzdušie, je využívanie iných alternatív automobilovej dopravy – napr. 

cestovanie autobusom. Okrem iného, cestovanie autobusom nám dáva priestor sledovať mesto a tiež 

snívať o budúcnosti a rôznych možnostiach prepravy s dosiahnutím cieľa cesty za nižšie náklady pre 

jednotlivca i spoločnosti, so šetrnejším dopadom na životné prostredie. Témou kampane ETM na rok 

2018 je „Kombinuj a choď!  

V rámci témy vyzývame žiakov o zapojenie sa do súťaže a spracovanie návrhu Vianočnej pohľadnice s 

motívom ARRIVA. Žiaci môžu výtvarne zobraziť svoje návrhy na formát A4 ľubovoľnou technikou. 



 

 

 

 

 
 

Výtvarná súťaž bude v tomto roku prebiehať od 16. septembra do 22. septembra, termín odovzdania 

prác je 15.október 2018. 

 

Aká bude výhra? 

Odborná porota, ktorú budú tvoriť zástupcovia spoločností ARRIVA, bude hodnotiť najmä originalitu a 

kreativitu umeleckých prác. Víťazný kolektív, ktorého porota ocení prvým miestom, vyhrá pre svoju 

triedu výlet autobusom ARRIVA do jaskyne v správe Slovenskej správy jaskýň podľa vlastného výberu. 

Najzaujímavejší návrh spracujeme do formy Vianočnej pohľadnice pre našich objednávateľov a 

obchodných partnerov. 

Svoje umelecké diela spolu s prihláškou môžete odovzdať v jednotlivých prevádzkach spoločností ARRIVA 

Liorbus, a.s., ARRIVA Michalovce, a.s., ARRIVA NITRA a.s., ARRIVA Nové Zámky, a.s., ARRIVA Trnava, a.s. 

 

V prípade doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na našich kolegov: 

ARRIVA Liorbus, a.s. / kontakt: lenka.capkova@arriva.sk 

ARRIVA Michalovce, a.s. / kontakt: milan.kucma@arriva.sk 

ARRRIVA NITRA a.s. / kontakt: zuzana.vilcekova@arriva.sk 

ARRIVA Nové Zámky, a.s. / kontakt: hana.jahodnikova@arriva.sk 

ARRIVA Trnava, a.s. / kontakt: juraj.kuzma@arriva.sk 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Výtvarná súťaž - „Vianočná pohľadnica ARRIVA“ 

Prihláška 

Táto prihláška platí pre jeden prihlásený príspevok. 

    Názov školy:  

Adresa (ulica, PSČ, mesto):   

Telefónne číslo školy:  

e-mail:  

Riaditeľ školy:  

Vyučujúci:  

e-mail vyučujúceho:  

Trieda  

Vek žiakov:  

Názov výtvarnej práce:  

Popis výtvarnej práce (max. 300 znakov): 

 
 

 

V....................................., dňa..................... 

Vyplnenú prihlášku odovzdajte spolu so súťažným príspevkom v jednotlivých prevádzkach spoločnosti 

ARRIVA Liorbus, a.s.,    ARRIVA       Michalovce, a.s., ARRIVA NITRA a.s., ARRIVA Nové Zámky, a.s., 

ARRIVA Trnava, a.s.  


