
 
Štatút súťaže 

 
Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
  

Úvodné ustanovenie 
 

Trenčiansky samosprávny kraj, zastúpený predsedom MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH (ďalej „vyhlasovateľ“ ) 
vyhlasuje vzdelávaciu, osvetovú a propagačnú súťaž Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Podmienky súťaže upravuje tento štatút, zverejnený aj na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 
www.tsk.sk. 

 
Článok 1 

Cieľ súťaže 
 

Cieľom súťaže je oboznámiť verejnosť v duchu odkazu Vojtecha Zamarovského, trenčianskeho rodáka a 
propagátora histórie a archeológie s najzaujímavejšími dielami ľudských rúk a umu na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, snaha regionálnej podpory cestovného ruchu a ochrany kultúrneho dedičstva. Súťaž sa 
uskutočňuje v spolupráci s odbornými inštitúciami, osobnosťami a návrhmi čitateľov regionálnych novín MY, 
ktorí sú mediálnym partnerom vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ zabezpečí a zverejní nominácie. Z týchto nominácií 
sa verejným hlasovaním určí sedem najvýznamnejších pozoruhodností Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
Článok 2 
 Komisia 

 
Vyhlasovateľ súťaže zriaďuje 10 člennú komisiu na spracovanie podkladov, vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže 
v zložení: 
1. Mgr. Katarína Babičová – predseda komisie 
2. Alena Ferová 
3. Ing. Alena Bajčíková 
4. PaedDr. Sylvia Maliariková 
5. akad. arch. Marián Strieženec 
6. PhDr. Vlastimil Hábl  
7. Ing. arch. Július Bruna 
8. PhDr. Monika Janigová 
9. Ing. Zdenka Balážová 
10. Mgr. Viera Feriancová 

 
Článok 3 

Termín vyhlásenia a trvanie súťaže 
 

Súťaž Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja bude vyhlásená dňa 20. apríla 2009 a hlasovanie bude 
prebiehať v termíne od 22. júna 2009, doručením hlasovacieho lístka do redakcií regionálnych novín MY, alebo 
na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja na adrese www.tsk.sk do 21. júla 2009 do 18.00 h. 
Platným hlasovacím lístkom je len originálny hlasovací lístok z regionálnych novín MY alebo hlasovací lístok 
odoslaný z webovej stránky TSK, s vyplnenou platnou e-mailovou adresou (jedna adresa môže hlasovať len 
raz).  
 
Osemnásť nominácií (nominácie vychádzali z návrhov predložených Klubom priateľov Vojtecha 
Zamarovského) a výzva pre čitateľov regionálnych novín MY na navrhnutie ďalších 3 nominácií začne dňa 20. 
apríla 2009. Dňa 27. apríla 2009 bude zopakované predstavenie nominovaných divov a výzva na navrhnutie 
ďalších 3 nominácií. 
 
 
 



Zoznam osemnástich nominácií na Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 
1. Archeologické múzeum Púchovskej kultúry 
2.    Bojnický zámok 
3.    Brodzany, kaštieľ s anglickým parkom 
4.    Hornonitriansky banský skanzen, Cigeľ 
5.    Hrad Beckov 
6.    Hrad Čachtice 
7.    Kostol Panny Márie, Prievidza 
8.    Kúpeľný dom Hammam – Trenčianske Teplice 
9.    Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika, Brezová pod Bradlom 
10. Myjava – medzinárodný folklórny festival 
11.   Pevnostný komplex s kostolom trinitárov v Ilave 
12.   Rímsky nápis na skale Trenčianskeho hradu 
13.   Skalka nad Váhom – kláštor a pútnické miesto 
14.   Súbor funkcionalistickej a konštruktivistickej architektúry, Partizánske 
15.   Súbor románskej architektúry Trenčianskeho samosprávneho kraja 

• Rotunda na Trenčianskom hrade 
• Kšinná, Kostol sv. Kozmu a Damiána 
• Sedmerovec – Pominovce, Kostol sv. Jána Krstiteľa 
• Veľký Klíž – Klížske Hradište, Kostol sv. Michala 
• Haluzice, kostol 
• Sádok – Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov 

16.  Synagóga v Trenčíne  
17.  Trenčiansky hrad 
18.  ZOO Bojnice 
 
 
Podrobnejšia prezentácia prvých 3 z 21 nominácií na Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja bude 
4. mája 2009. V ďalších 5-tich po sebe nasledujúcich týždňoch predstaví redakcia vždy ďalšie tri nominácie.  
 
Čitatelia regionálnych novín MY navrhnú 3 nominácie, ktoré považujú za div Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a nie sú vo vyššie uvedenom zozname nominácií. Návrhy je možné podávať odo dňa 20. apríla 2009, do 
redakcií regionálnych novín MY do 30. apríla 2009 do 15 h. Redakcie regionálnych novín MY odovzdajú 
vyhodnotenie ankety do 4. mája 2009 do 15 h. Trenčianskemu samosprávnemu kraju.  
 
Siedmy týždeň sa zverejnia nominácie navrhnuté čitateľmi s najväčším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov sa 
o nominácii rozhodne losovaním. 
 

Článok 4 
Forma súťaže 

 
Súťaž prebieha prostredníctvom regionálnych novín MY a na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho 
kraja www.tsk.sk . 

 
Článok 5 

Hlasovanie 
 

Hlasovania sa môže zúčastniť každý občan SR bez vekového obmedzenia a miesta trvalého pobytu. 
 

Článok 6 
Účasť v súťaži 

 
Účastníkom tejto súťaže sa stáva každý, kto doručí vyplnený hlasovací lístok (označí maximálne 7 nominácií) do 
redakcií regionálnych novín MY, alebo hlasuje na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 
www.tsk.sk Redakcie regionálnych novín MY doručia vyhodnotenie výsledkov dňa 23. júla 2009 do 15 h. 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 



 
 

Článok 7  
Oznámenie výsledkov súťaže  

 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 1.augusta 2009 predsedom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH na Trenčianskom hrade na XVI. Trenčianskych hradných slávnostiach 
o 18 h. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční dňa 27. júla 2009 o 13 h. za účasti notára na Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 
Výsledky súťaže a zverejnenie výhercov súťaže bude v regionálnych novinách MY a na webovej stránke 
Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk. 
 
 

Článok 8 
Odovzdanie cien 

 
Ceny prvým piatim výhercom odovzdá predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v deň vyhlásenia 
výsledkov súťaže dňa 1.augusta 2009 na XVI. Trenčianskych hradných slávnostiach. 
 
  

Článok 9 
Použitie výsledkov súťaže 

 
Výsledky súťaže sa stanú predmetom propagácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a budú vydané formou 
propagačného materiálu pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji, ale aj pre 
potreby škôl pri výučbe regionálnej histórie, uvedomovania si významu pamiatok nášho kraja a jeho začlenenia 
do európskeho kontextu.  
 
 

Článok 10  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania. 
2. Súťažiaci vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu.  
3. Súťažiaci súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa bez obmedzení, v rozsahu 

upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi.  
4. Súťažiaci súhlasí v zmysle zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

so spracovaním jeho osobných údajov pre vyhodnotenie tejto súťaže. 
5. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom 

obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa 
súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.  

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia 
výhercu alebo odovzdania ceny.  

7. Tento Štatút je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, obe pre potreby Vyhlasovateľa.  
 
 
 
 
 
 Trenčín 9. apríla 2009 
 
 
 
 

 MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 


