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Štatút výtvarnej súťaže  

„Prešovský kraj - klenotnica európskeho kultúrneho 

dedičstva a multikulturalizmu“ 

Článok I 

Preambula  

Štatút výtvarnej súťaže „Prešovský kraj - klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a 

multikulturalizmu“ (ďalej len „súťaž“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje 

pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne stanovené podmienky výtvarnej súťaže 

vyhlasovanej centrom Europe Direct Poprad pre deti a mládež v roku 2018. 

Článok II 

Vyhlasovateľ a organizátor  

1. Vyhlasovateľom výtvarnej súťaže (ďalej len „vyhlasovateľ“) je: 

Európske informačné centrum Europe Direct Poprad ( ED Poprad) 

Hviezdoslavova 24 

058 01  POPRAD 

www.europedirectpp.eu  

2. Organizátorom súťaže (ďalej len „organizátor“) je: 

Európske informačné centrum Europe Direct Poprad ( ED Poprad) 

Hviezdoslavova 24 

058 01  POPRAD 

www.europedirectpp.eu  

v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu, Nábrežie Jána Pavla 

II 2802/3, 058 42 Poprad. 

Článok III 

Cieľ výtvarnej súťaže 

Výtvarná súťaž „Prešovský kraj - klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu“ 

je jednou z významných aktivít plánu činnosti centra Europe Direct Poprad v roku 2018, Európskom 

roku kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život a v Európe nás 

obklopuje na každom kroku: vo väčších aj v menších mestách, v prírode aj na archeologických 

náleziskách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré nám 

odovzdávajú naši predkovia, v príbehoch, ktoré rozprávame svojim deťom, v jedle, ktoré si 

vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a v ktorých sa spoznávame. 
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Naše spoločné kultúrne dedičstvo musíme pochopiť, vážiť si ho a oslavovať ho. Kultúrne dedičstvo 

však nie je len odkazom minulosti. Ukazuje nám aj cestu vpred a pomáha nám vytvárať našu 

budúcnosť. V roku 2018 sa v celej Európe pripravujú výnimočné iniciatívy a podujatia s cieľom 

priblížiť ľuďom ich kultúrne dedičstvo a zapojiť ich doň, podnecovať ich, aby ocenili bohaté kultúrne 

dedičstvo Európy a delili sa oň, a upevniť ich pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. 

Európsky rok 2018 je zameraný na deti a mladých ľudí, ktorí sa stanú strážcami nášho 

dedičstva pre budúce generácie. Dôraz sa kladie práve na výchovnú hodnotu kultúrneho 

dedičstva a jeho prínos k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.  

Práce účastníkov tejto výtvarnej súťaže je preto vhodné zamerať na výtvarné spracovanie 

kultúrnych a historických pamiatok, sakrálnych stavieb a pamätihodností, flóry a fauny 

národných parkov, turistických zaujímavostí a na pestrosť kultúr rôznych národov 

a národností na území Prešovského kraja. 

Článok IV 

Priebeh výtvarnej súťaže 

1. Dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže je deň  01. marec 2018. 

2. Dňom uzávierky výtvarnej súťaže je deň 30. apríl  2018. 

3. Do výtvarnej súťaže budú zaradené všetky výtvarné práce doručené na adresu:                   

Mestský úrad  

odbor školstva, mládeže a športu, 

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,  

058 42 Poprad      

           do 02. mája 2018, spĺňajúce pravidlá výtvarnej súťaže uvedené v článku V. tohto Štatútu.     

Bližšie informácie: tel. 052/7167 220 (PaedDr. Pilárová),  e-mail: skolstvo@msupoprad.sk 

4. Žiaci nominovaní na ocenenie a ich pedagógovia budú písomne pozvaní na slávnostné 

vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční  dňa 9. mája 2018 v malej zasadačke Mestského úradu v 

Poprade. Výdavky spojené s účasťou nominovaného žiaka a jeho pedagóga na slávnostnom 

vyhodnotení hradí vysielajúca škola. V prípade neprítomnosti žiaka, prevezme jeho ocenenie 

zodpovedný pedagóg, resp. mu bude toto ocenenie zaslané poštou na adresu školy.  

5. Po ukončení a vyhodnotení výtvarnej súťaže budú ocenené výtvarné práce zverejnené na 

sociálnych sieťach Facebook (https://www.facebook.com/europedirectpp.eu/) a Twitter 

(https://twitter.com/EDPoprad). 

Článok V 

Pravidlá výtvarnej súťaže 

1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a  žiaci základných 

umeleckých škôl vo vekovej kategórii od 10 do 15 rokov. Bližšie podmienky týkajúce sa 

registrácie škôl do súťaže a zoznam zapojených škôl budú zverejnené na 

www.europedirectpp.eu. 

http://www.europedirectpp.eu/
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2. Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie výtvarné práce, ktoré sú výtvarným vyjadrením 

témy súťaže: „Prešovský kraj - klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a 

multikulturalizmu“ v zmysle článku IV tohto Štatútu. 

3. Každá škola do výtvarnej súťaže môže prihlásiť maximálne 3 výtvarné práce 

individuálnych autorov v ľubovoľnej výtvarnej technike.  

4. Do procesu hodnotenia budú zaradené iba výtvarné práce vyhotovené vo formáte A3. 
Výtvarné práce menšieho alebo väčšieho formátu alebo trojrozmerné, rovnako aj práce 

kolektívne budú z hodnotenia vyradené. 

5. Každá výtvarná práca musí mať na jej zadnej strane uvedené údaje podľa prílohy č. 1 štatútu 

súťaže, a to: súťažnú kategóriu, názov práce, meno a priezvisko autora, názov školy, 

titul, meno a priezvisko zodpovedného pedagóga; elektronickú adresu pedagóga, 

mobilné telefónne číslo pedagóga. 

6. Do hodnotenia nebudú zaradené výtvarné práce, ktoré nebudú mať na zadnej strane uvedené 

všetky údaje uvedené v ods. 5 tohto článku. 

7. Výtvarné práce sa autorom nevracajú. 

Článok VI 

Kategórie výtvarnej súťaže 

Výtvarná súťaž sa v roku 2018 uskutoční v troch kategóriách: 

 I.   kategória žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl 

 II.  kategória žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl 

 III. kategória žiakov základných umeleckých škôl 

Článok VII 

Hodnotenie výtvarnej súťaže 

1. Výtvarné práce zaradené do procesu hodnotenia posudzuje odborná hodnotiaca komisia. 

2. Hodnotiacu komisiu zostavuje vyhlasovateľ. 

3. Hodnotiacu odbornú komisiu tvoria 3 členovia: predseda a dvaja pedagógovia z výtvarného 

odboru základnej umeleckej školy. Predsedom komisie je riaditeľ centra Europe Direct 

Poprad.   

4. Členovia hodnotiacej komisie hodnotia súťažné výtvarné práce takto: Každá práca môže 

dosiahnuť v každom z dvoch kôl hodnotenia maximálne 10 bodov. V prvom kole  hodnotenia 

každý člen hodnotiacej komisie samostatne vyberie na základe udeleného počtu bodov 

najviac 10 najkvalitnejších výtvarných prác v súťažnej kategórii, ktoré budú následne 

zaradené do druhého – záverečného kola hodnotenia. V záverečnom kole hodnotenia hodnotí 

trojčlenná hodnotiaca komisia najviac 10 súťažných výtvarných prác, ktoré dosiahli najvyššie 

bodové ohodnotenie v danej súťažnej kategórii v prvom kole súťaže. 

5. Hodnotiaca komisia hodnotí súťažné výtvarné práce z hľadiska splnenia kritérií vyhlásenej 

témy, ako aj z hľadiska jej výtvarného stvárnenia. 

6. Výsledkom záverečného hodnotenia je výber a schválenie poradia prvých troch najlepších 

súťažných výtvarných prác v každej súťažnej kategórii. 
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Článok VIII 

Ocenenia výtvarnej súťaže  

1. Prví traja súťažiaci v každej kategórii výtvarnej súťaže budú pozvaní na slávnostné 

odovzdávanie ocenení, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2018 v malej zasadačke Mestského 

úradu v Poprade. Výdavky spojené s účasťou nominovaného súťažiaceho a jeho pedagóga 

na slávnostnom vyhodnotení hradí vysielajúca škola. 

2. V každej súťažnej kategórii môže  hodnotiaca komisia udeliť tri ocenenia (prvé, druhé a tretie 

miesto). Ocenenia tvoria diplomy a vecné ceny. 

3. Víťazné výtvarné práce organizátor zverejní na jeho facebookovej stránke a na Twitteri. 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. 

2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné. 

3. V prípade, že nominovaný na ocenenie sa nemôže zúčastniť slávnostného odovzdávania 

ocenení, jeho pedagóg alebo rodič je povinný túto skutočnosť oznámiť organizátorovi 

najneskôr 1 deň pred konaním slávnostného odovzdávania ocenení a oznámiť zástupcu 

nominovaného, ktorý ocenenie preberie. 

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena 

alebo úprava pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená, 

t. j. zverejnením oznámenia o zmene alebo úprave podmienok výtvarnej súťaže na 

www.europedirectpp.eu. 

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie 

súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením 

oznámenia o odvolaní súťaže na www.europedirectpp.eu. 

6. Vyhlasovateľ a organizátor výtvarnej súťaže si vyhradzuje právo používať súťažné práce pre 

svoje potreby ako ilustračné obrázky, vyučovacie pomôcky, prílohy do vzdelávacích a 

marketingových materiálov v zmysle § 25 a § 28 zákona č. 618/2003 Z. z. Za takéto použitie 

výtvarných prác nevzniká organizátorovi ani vyhlasovateľovi výtvarnej súťaže povinnosť 

uhradiť autorovi odmenu. 

7. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže. 

V Poprade dňa 01. marca 2018 


