
                   

 
 

                                                            FOND MALÝCH PROJEKTOV 

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

„Rozprávkové nebo“ (ďalej aj ako „súťaž“) 

 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

Krajská hvezdáreň v Žiline, so sídlom Horný Val 20, 012 42 Žilina 

a 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., so sídlom Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ“) 

 

II. Cieľ a téma súťaže 

Motivácia a zvýšenie záujmu detí o astronómiu a prírodné vedy. Témou je vesmír a predstavy 

detí o ňom. 

 

III. Trvanie súťaže 

Súťaž sa vyhlasuje dňom 15. februára 2021 a termín uzávierky súťaže je 15. máj  2021.  

 

IV. Kategórie 

1. kategória: materské školy 

2. kategória: 1. stupeň základných škôl 

 

V. Podmienky súťaže 

Do súťaže sa môžu zapojiť dvojrozmerné výtvarné práce jednotlivcov, spracované ľubovoľnou 

technikou v ľubovoľnom formáte, maximálne však výkres do veľkosti A2. 

Z dôvodu identifikácie jednotlivých prác budú hodnotené len tie, ktoré budú zaslané s riadne 

vyplnenou prihláškou. Prihláška je prílohou tohto štatútu. Údaje o autorovi je potrebné čitateľne 

napísať aj na zadnú stranu výtvarnej práce. 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci škôl na území Žilinského kraja a Zlínskeho kraja. 

Zásielku je potrebné označiť „Rozprávkové nebo“.  
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Súťažné práce zasielajte na adresu vyhlasovateľa v zodpovedajúcej krajine, alebo prineste 

osobne na adresu: 

V SR -  Krajská hvezdáreň v Žiline, Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

V ČR -  Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  

Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie výtvarné práce, ktoré budú odoslané alebo osobne 

doručené najneskôr do 15. máj 2021 na adresu vyhlasovateľa v jednotlivých krajinách, pričom 

rozhodujúcim je dátum poštovej pečiatky na zásielke.  

Výtvarné práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.  

 

VI. Vyhodnotenie súťaže 

Výtvarné práce zapojené do súťaže bude hodnotiť medzinárodná porota zložená z pracovníkov 

obidvoch vyhlasovateľov súťaže (ďalej len „porota“). Porotu zostaví vyhlasovateľ súťaže. 

Porota vyberie najlepšie práce, ktoré budú zaradené do rovnomennej medzinárodnej výstavy 

výtvarných prác a inštalované v priestoroch vyhlasovateľov súťaže a podľa záujmu v priestoroch 

škôl, miest, obcí a iných inštitúcií. Výstava v digitálnej podobe bude prístupná online na 

webových sídlach vyhlasovateľov. 

Spomedzi zapojených súťažných prác porota určí dvoch víťazov hlavnej ceny v každej kategórii, 

samostatne v SR a v ČR. 

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v termíne do konca mája 2021. 

 

VII. Ceny 

Autori prác zaradených do výstavy „Rozprávkové nebo“ obdržia diplomy a vecné ceny, 

pozostávajúce z propagačných a edukačných materiálov vydaných v rámci projektu.  

Hlavná cena:  

V každej kategórii budú samostatne v SR a samostatne v ČR udelené dve hlavné ceny. 

Víťaz hlavnej ceny okrem diplomu a vecnej ceny získa pre seba a celú svoju triedu realizáciu 

podujatia „Kúzelná astronómia“ priamo v priestoroch školy.  

Ide o zábavné vzdelávacie podujatie zamerané na záhady fyziky a prírody okolo nás, so 

sprievodnými animačnými aktivitami, a v závislosti od priestorových možností aj s návštevou 

mobilného planetária.  
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Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou si organizátor vyhradzuje právo 

na zmenu spôsobu realizácie hlavnej výhry a jej realizáciu dištančnou formou, prostredníctvom 

online prenosu. 

 

VIII. Ochrana osobných údajov 

Z dôvodu identifikácie jednotlivých prác budú hodnotené len tie, ktoré budú zaslané s riadne 

vyplnenou prihláškou, ktorá je prílohou tohto štatútu. 

Súčasťou prihlášky je „Informovaný súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby“, na základe 

ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä 

v súvislosti so zverejnením vyhodnotenia súťaže, primeraným spôsobom v 

masovokomunikačných prostriedkoch.  

 

IX. Záverečné ustanovenia 

Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo zmeniť štatút súťaže počas jej priebehu, ak si to bude 

vyžadovať naplnenie cieľa súťaže. 

Štatút nadobúda platnosť dňom vyhlásenia súťaže. 

 

 

V Žiline, dňa 15. 4. 2021  

RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ  

Krajská hvezdáreň v Žiline 
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Príloha č. 1 

PRIHLÁŠKA  

do súťaže „Rozprávkové nebo“ 

Meno autora: ............................................................................................................................ 

Názov práce: ............................................................................................................................ 

Kategória: ...................................... Trieda: ..........................................  Vek:........................ 

Škola: ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby  
Prevádzkovateľ: Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 012 42 Žilina, 

Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ   

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Identifikačné údaje rodiča/zákonného zástupcu: 

Priezvisko, meno:...................................................................................................................................... 

Bydlisko/adresa:........................................................................................................................................ 

Kontakt (mobil / e-mailová adresa):........................................................................................................... 

Ja, dole podpísaný/á, v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. a) a § 14 zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez nátlaku 

súhlasím* / nesúhlasím* so spracovaním hore uvedených mojich osobných údajov a údajov mne 

zverenej osoby na účel: prezentácia prevádzkovateľa a výsledkov aktivít organizovaných 

prevádzkovateľom, v súvislosti s realizáciou aktivít projektu „Kúzelná astronómia“. Súhlas platí na 

obdobie realizácie a udržateľnosti projektu. 

(*nehodiace sa preškrtnite).  

 

Súhlasím so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, veková kategória (trieda), 

škola, podpis, vrátane individuálnych a skupinových fotografií a videozáznamov. Údaje budú použité na 

prezenčnej a výsledkovej listine, na webovom sídle prevádzkovateľa a jeho zriaďovateľa, na sociálnych 

sieťach, v propagačných materiáloch alebo elektronických a tlačených médiách.  

 

Poučenie: Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba 

môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. V tomto prípade to primerane platí pre 

rodiča/zákonného zástupcu. 

Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 

Z.z. sú k dispozícii na webstránke prevádzkovateľa a u štatutárneho zástupcu.  

V ............................................................... dňa ....................................... 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka (dotknutej osoby........................................................................ 


