
Pravidlá súťaže 

„Napĺňame krajskú ekomapu“ 
Súťaž realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v období od 31.03.2021 do 31.05.2021 

(ďalej len „súťaž“). 
 

S Ú Ť A Ž N É  P O D M I E N K Y 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO: 36126624, DIČ: 2021613275 

(ďalej len „vyhlasovateľ“). 

 
2. Účastníci súťaže 

 
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá je žiakom/žiačkou 6 - 9 ročníkov 2. stupňa 

ZŠ alebo študentom/študentkou  SŠ v Trenčianskom samosprávnom kraji. Súťaž je určená pre 
jednotlivcov i skupiny. Maximálny počet súťažiacich v tíme je 4 žiaci a 1 pedagóg. Účasť pedagóga 

v skupine nie je podmienkou súťaže. 
 (ďalej len „účastníci“). 

 

3. Trvanie súťaže 

Súťaž bude prebiehať v termíne od 31.03.2021 do 31.05.2021 a  bude vyhodnotená do 19.06.2021.  

  

4. Podmienky súťaže 

Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie súťažného príspevku v čase trvania súťaže od 31.03.2021 
do 31.05.2021. Účastník súťaže vyhotoví a zašle súťažný príspevok, ktorý bude mať podobu vyplnenia 

údajov do príslušnej xls. tabuľky, ktorá bude vypracovaná v súlade s podrobnými inštrukciami 
uvedenými v tabuľke. Súčasťou príspevku je aj autorská fotografická dokumentácia, poprípade link 

na webový portál, kde sa fotodokumentácia k príslušnému údaju nachádza. Dokumentácia sa 
predkladá na CD. Účastník sa do súťaže prihlási mailom na adresu: martina.kedrova@tsk.sk . Spolu 

s prihláškou účastník pošle aj vyplnený formulár „Súhlas  so spracovaním údajov“. Súťažný príspevok, 
na ktorom sa podieľalo viac osôb (skupina - tím), súťaží pod menom jednej osoby, ktorú si zvolia. Je 

však potrebné uviesť, že ide o skupinovú súťažnú prácu. Súťažný tím môžu tvoriť žiaci z rôznych 
ročníkov, prípadne pod vedením pedagóga z jednej školy. V prihláške sa uvádzajú mená všetkých 
osôb. Tím si označí zvolenú osobu, pod ktorej menom sa do súťaže prihlásia. Po prihlásení sa do 

súťaže, účastník získa ďalšie  informácie (formulár na vypĺňanie údajov s inštrukciami v tvare xls., 



 a samostatný formulár „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ a návod s podrobnými technickými 
a administratívnymi inštrukciami. 

Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať e-mailom na martina.kedrova@tsk.sk  od 31.03.2021 do 
30.04.2021, do predmetu je  potrebné napísať „ekomapa - súťaž a názov školy“. V maili súťažiaci 

uvedie: svoje meno, priezvisko, vek, ročník, ak súťaží tím, tak mená a priezviská celého tímu, kontakt 
(svoj alebo svojho zákonného zástupcu) – telefón, mail, meno pedagóga, ktorý je s vami v tíme (ak je) 

a názov a adresu školy. 
 

Vypracované zadanie súťaže v súlade s požiadavkami  je potrebné poslať do 31.05.2021 aj na CD na 
adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín), na obálku je 

potrebné napísať „ekomapa-súťaž“. 

Do súťaže nebudú zaradené príspevky nesúvisiace s témou, alebo príspevky, ktoré nebudú 
vypracované v súlade s inštrukciami uvedenými vo formulári vyhlasovateľa. O nezaradení 

príspevku do súťaže má výhradné právo rozhodnúť vyhlasovateľ súťaže.  

V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu maloletej osoby.  
 

5. Vyhodnotenie súťaže 

Výhercovia budú určení na základe hlasovania poroty zloženej zo zamestnancov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. O víťazovi súťaže rozhodne porota na základe kvalitatívneho spracovania 

databázy –  kvality , aktuálnosti a úplnosti údajov, počtu spracovaných údajov  a fotodokumentácie. 
Poradie výhercov určujú členovia uvedenej poroty. Súťaž bude vyhodnotená v dvoch kategóriách. 

Samostatne v kategórií základná škola a stredná škola.  

 

6. Oznámenie výsledkov súťaže 

Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený po skončení súťaže na webovom sídle a facebookovej 
stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

7. Výhry 

Porota ocení prvé, druhé a tretie miesto, a to zvlášť za základné školy a stredné školy. Žiaci 
umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste  v kategórii ZŠ získajú vecné ceny od Europe Direct 

Trenčín:  
 

1. miesto : čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite 
2. miesto: bezrôtové Bluetooth slúchadlá JBL Live 400BT 

3. miesto: solárna power banka 
 

Študenti umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste  v kategórii SŠ získajú vecné ceny od  
Europe Direct Trenčín:  



 
1. miesto : bezrôtové Bluetooth slúchadlá JBL Live 400BT 

2. miesto: solárna power banka 
3. miesto: externý disk 

 
Všetci účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže, získajú diplom „Spolutvorca ekomapy TSK“ a drobné 

vecné ceny. 
 

8. Odovzdanie výhier 
 

Výhry budú víťazom súťaže odovzdané do vlastných rúk na Úrade Trenčianskeho  samosprávneho 
kraja v termíne do 19.06.2021. V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry 

vyžaduje účasť pedagóga, alebo jeho zákonných zástupcov.  
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa môže bod 8 zmeniť podľa aktuálnych nariadení a odporúčaní. 

 
 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov  

Súhlas so spracovaním osobných údajov je uvedený v samostatnom dokumente. Súhlas musí 
podpísať: 

- každý účastník súťaže (žiak i pedagóg) 
-súťažiaci, ktorý je  mladší ako 16 rokov, musí predložiť aj súhlas podpísaný zákonným zástupcom.  

 
10. Umiestnenie súťažných podmienok 

Súťažné podmienky budú pre účastníkov súťaže sprístupnené na webovom 
sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk. Po prihlásení do súťaže budú zároveň zaslané 

účastníkom aj mailom. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok. 
 
 
V Trenčíne, 31.03.2021 
 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu:  Mgr. Martina Kedrová, Odbor regionálneho 
rozvoja - Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, martina.kedrova@tsk.sk  
 tel.: +421-901 918 177 
 
Prílohy k štatútu:  

1. Inštrukcie k zberu a vypĺňaniu údajov v rámci súťaže „Napĺňame krajskú ekomapu“  
2. Náhľad na tabuľku k vypĺňaniu údajov 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov  


