
starosta obce Polichno a Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci 

vyhlasujú súťaž  

 

 

 

 

súťaž je určená pre všetkých žiakov základných škôl a nižších stupňov osemročných gymnázií, ktorí 

vyzdobia aspoň jedno vajíčko starobylou technikou  a tradičnou ornamentikou 

 

termín uzávierky súťaže je 3. apríl 2020 

 

vyhodnotenie súťaže bude v priestoroch ZŠ M. R. Štefánika 8. apríla 2020 vrámci Veľkonočného 

predpoludnia 

 

víťazov súťaže vyberie odborná porota, ktorá hodnotí estetickú stránku – rovnomernosť zafarbenia 

kraslíc, rozloženie ornamentu a presné dodržanie ornamentálnej skladby 

 

najkrajšie kraslice budú odmenené vecnými cenami a škola, ktorú bude reprezentovať najkrajšia 

kraslica získa finančnú odmenu od starostu obce Polichno v hodnote 50€ na nákup pomôcok 

 

starosta obce Polichno odkúpi za symbolickú cenu 0,50€ každú kraslicu, ktorá bude spĺňať minimálne 

estetické predpoklady, tieto kraslice budú využité pri propagácii obce Polichno 

 

Kontakty: 

obec Polichno ZŠ M. R. Štefánika 

tel. : 0905 270 436 Haličská cesta 1191/8, Lučenec 

e-mail: polichno@polichno.sk kontaktná osoba: Mgr. Radana Tuhárska 

 tel. : 0910 965 376 

 
 

mailto:polichno@polichno.sk


PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľ súťaže: 

Starosta obce Polichno, Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98403 Lučenec 

Poslanie súťaže: 

Zámerom súťaže je zviditeľniť znovuobjavenú tradičnú ornamentiku zdobenia kraslíc z Polichna, ktorá 
siaha až do 17. storočia. Ornamentika bola zdokumentovaná etnografom Adamom Prandom v roku 
1954. Predstavuje jednoduché geometrické a rastlinné motívy, ktorými ľud vyjadroval svoje väzby 
k prírode a spôsobu života. Cieľom súťaže je dosiahnuť, aby ornamentálne vzory boli zachované 
a dostali sa do povedomia mladej generácie. Kraslice s ornamentikou boli súčasťou jarného 
zvykoslovia. Boli symbolikou života a znamenali jarné prebúdzanie. Pri zdobení sa využívala technika 
leptania octom alebo šťavy z kyslej kapusty za pomoci drievka, zápalky a pod. Vajíčko bolo zafarbené 
v odvare z cibuľovej šupky. Takto ozdobené vajíčko slúžilo ako osobný dar a súčasť Veľkonočných 
sviatkov. 

Podmienky účasti: 

1. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov ( prima – kvarta ) osemročných 
gymnázií. 

2. Súťaž prebieha v termíne od 18. marca 2020 do 3. apríla 2020. 
3. Akceptované budú kraslice, ktoré budú do tohto dátumu doručené na adresu ZŠ M. R. 

Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec. 
4. Za jednu školu je možné prihlásiť ľubovoľný počet kraslíc. 
5. Do súťaže budú zaradené len kraslice, ktoré budú zdobené tradičnou technikou 

a ornamentikou (farbenie cibuľovými šupkami, leptanie octom alebo šťavou z kyslej kapusty). 
6. Ornamenty musia pochádzať zo vzorkovníka, ktorý sa nachádza v prílohe. 
7. Každý účastník musí do súťaže doručiť minimálne jednu kraslicu, môže ich však byť aj viac. 
8. Každý účastník súťaže musí spolu s kraslicami doručiť aj riadne vyplnenú prihlášku, ktorá sa 

nachádza v prílohe. 
9. Vyhlasovateľ súťaže kraslice školám nevracia a vyhradzuje si právo na ďalšie používanie 

kraslíc. 
10. Víťazov súťaže vyberie odborná porota, ktorá hodnotí estetickú stránku - rovnomernosť 

zafarbenia kraslíc, rozloženie ornamentu, presné dodržanie ornamentálnej skladby. 
11. Vyhodnotenie súťaže bude dňa 8. apríla 2020 v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. 
12. Víťazi budú odmenení vecnými cenami, ktoré poskytne ZŠ M. R. Štefánika. Škola, z ktorej 

bude pochádzať víťazná kraslica, získa finančnú odmenu 50€ na nákup pomôcok od starostu 
obce Polichno. Starosta obce Polichno zároveň odkúpi za sumu 0,50€ každú kraslicu, ktorá 
bude spĺňať minimálne estetické predpoklady. 

13. Pre pedagógov škôl zorganizuje ZŠ M. R. Štefánika dňa 18. marca 2020 tvorivú dielňu, 
garantom bude pani Cibulová z Polichna, ktorá sa dlhodobo zaoberá výrobou tradičných 
polichňanských kraslíc. 

Kontakty: 

obec Polichno ZŠ M. R. Štefánika 

tel. : 0905 270 436 Haličská cesta 1191/8, Lučenec 

e-mail: polichno@polichno.sk kontaktná osoba: Mgr. Radana Tuhárska 

 tel. : 0910 965 376 
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KRASLICE Z POLICHNA 

 

Prihláška 

 

Meno súťažiaceho: ___________________________________________________________ 

Škola: ______________________________________________________________________ 

Zodpovedný pedagóg: ________________________________________________________ 

Kontakt ( tel., e-mail): _________________________________________________________ 

Počet doručených kraslíc: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

TVORIVÁ DIELŇA 

VÝROBA TRADIČNÝCH KRASLÍC Z POLICHNA 

 Dňa 18. marca 2020 o 10:00 pripravujeme pre pedagógov základných škôl 

a osemročných gymnázií tvorivú dielňu, na ktorej sa dozvedia viac o pôvodnej výrobe kraslíc 

v Polichne a tiež si prakticky vyskúšajú ich farbenie a výzdobu. Cieľom tvorivej dielne je priblížiť 

pedagógom jednu z najstarších techník výroby kraslíc, aby mohli svoje novonadobudnuté zručnosti 

predávať ďalej svojím žiakom a tak rozširovať ich povedomie o regióne Novohrad, jeho histórii 

a takýmto spôsobom formovať u žiakov kladný vzťah k regiónu, ako aj k národnej hrdosti. 

 Tvorivá dielňa sa uskutoční v priestoroch Učebne kontinuálneho vzdelávania (učebňa sa 

nachádza nad jedálňou) v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Lektorkou bude pani Eleonóra Cibulová 

z Polichna, ktorá sa dlhodobo venuje výrobe tradičných kraslíc. Prihlasovať sa môžete u Mgr. Radany 

Tuhárskej, tel. 0910 965 376 do 17. marca 2020. Keďže počet miest je obmedzený prosíme Vás, aby 

ste sa prihlásili čím skôr. Ďakujeme. 

 

 

 

  




