
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Výtvarná súťaž  

„Cestujeme bezpečne autobusom“ 

Zapojte sa do výtvarnej súťaže pri príležitosti Európskeho týždňa mobility  

 a vyhrajte výlet do ZOO pre celú triedu                  

     

 

 

 

Pre koho je súťaž určená: pre žiakov základných škôl  

Téma súťaže: Cestujeme bezpečne autobusom 

Uzávierka súťaže: 31. október 2022 

Usporiadateľ súťaže: ARRIVA Slovakia a.s., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 35 811 439, IČ DPH : SK SK7120001735, zapísaná: v OR 

vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vl. č. 10493/N 

Organizátori súťaže:         

 

  



 

 
 

 

 
 

 

Cestujeme bezpečne autobusom  

Jednou z ciest, ako chrániť naše ovzdušie, je využívanie iných alternatív automobilovej dopravy, napríklad cestovanie autobusom. Dopravná 

spoločnosť ARRIVA v spolupráci s objednávateľmi verejnej dopravy vyhlasuje výtvarnú súťaž na tému „CESTUJEME BEZPEČNE AUTOBUSOM“. 

Výtvarná súťaž je aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility, ktorého kampaň sa každoročne realizuje v období 16. - 22. 

septembra.  

Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia a motivovanie k využívaniu verejnej dopravy na dopravu do školy 

či voľnočasové aktivity. Cestovanie verejnou dopravou, ktorá v kombinácii s jazdou na bicykli či chôdzou môže výrazne prispieť k čistejšiemu 

životnému prostrediu, prináša niekoľko výhod. Pri cestovaní môžeme čítať knihu, počúvať hudbu, sledovať okolie, prírodu, ale aj snívať. 

 

Kto sa môže súťaže zúčastniť? 

Výtvarná súťaž je určená pre kolektívy žiakov základných škôl. Zapojiť sa môže každý žiak/žiačka. 

 

Téma súťaže „CESTUJEME BEZPEČNE AUTOBUSOM“ 

V rámci témy vyzývame žiakov o zapojenie sa do súťaže, v ktorej môžu výtvarne zobraziť svoje predstavy o bezpečnom cestovaní autobusom. 

Na stvárnenie týchto predstáv môžu kolektívy (minimálne 10 žiakov/ maximálne 1 celá trieda) použiť rôzne výtvarné techniky. Veľkosť formátu 

je obmedzená, maximálny rozmer je A3. Odporúčame využiť 1 formát pre celý kolektív. Výtvarná súťaž bude v tomto roku prebiehať od 16. 

septembra do 22. októbra, termín doručenia prác je 31. október 2022. Práce spolu s prihláškou posielajte na adresu: 

ARRIVA Slovakia a.s., Odbor marketingu a komunikácie, Považská 2, 940 14  Nové Zámky 

 

Aká bude výhra? 

CENA:   Výlet autobusom do ZOO pre celú triedu  

Odborná porota, ktorú budú tvoriť zástupcovia spoločností ARRIVA, bude hodnotiť najmä originalitu a kreativitu umeleckých prác. Víťazný 

kolektív, ktorého porota ocení prvým miestom v regióne pôsobnosti dopravných spoločností ARRIVA Liorbus, ARRIVA Michalovce, ARRIVA 

Mobility Solutions, ARRIVA NITRA, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava, vyhrá pre svoju triedu výlet autobusom ARRIVA do ZOO           . Spolu 

bude odmenených šesť kolektívov. 

Ako sa dozviete výsledky súťaže? 

Do 21.11.2022 zverejníme náhľady víťazných prác na našom webe a výhercov budeme kontaktovať písomne. 

 

V prípade doplňujúcich informácií nám napíšte na press@arriva.sk.   

 


