
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
„VEDOMOSTNÁ OMAĽOVÁNKA“ 

I. 
Organizátor súťaže 

1. Vyhlasovateľom súťaže s názvom „Vedomostná omaľovánka“ (ďalej len „súťaž“ ) je 
Nadácia Volkswagen Slovakia, IČO:  42 137 527,  so  sídlom  Jána  Jonáša  1,  843  02  
Bratislava, v spolupráci  s  občianskym  združením  SEA  –  Agentúra  pre  vzdelanie  a  
vedu,  IČO:   30 804 451, so sídlom FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava (ďalej 
len ako 
„Vyhlasovateľ“). 

 
Vyhlasovateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). 

II. 
Cieľ súťaže 

1. Cieľom súťaže je umožniť učiteľom a žiakom nielen zo základných škôl zapojených do 
verejnoprospešného vzdelávacieho projektu „Vedomostné ostrovy“, ale aj ostatných 
základných škôl, aktívne sa podieľať na tvorbe „Vedomostnej omaľovánky“ vytváraním 
jednotlivých obrázkov (ďalej len „súťažný obrázok“). Súťažný obrázok sa bude zameriavať 
na jednu z Vedomostných tém, prípadne na jednu z jej podoblastí – Niečo navyše, 
Vyskúšaj doma alebo Prečo je to tak, ktoré sa nachádzajú na Vedomostnom ostrove. 
Vyberať si budú z ponuky predpripravených obrázkov na stránke www.vedomostne-
ostrovy.sk, ktoré budú dokončovať. Súťažné obrázky, ktoré budú zaradené do 
omaľovánky, vyberie organizátor a celkovým víťazom súťaže sa stane autor súťažného 
obrázka, ktorý získa najvyšší počet hlasov v online hlasovaní na facebookovej stránke 
Vedomostné ostrovy a bude odmenený. Vzniknutá omaľovánka bude v rámci projektu 
„Vedomostné ostrovy“ darovaná počas expedície na Madagaskar učiteľom základnej 
školy v Antoby Est ako učebná pomôcka.  

III. 
Miesto konania súťaže 

1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a je otvorená pre všetky základné školy. 
Rôzne ocenenia sú pripravené pre nepodporené školy a podporených 100 základných 
škôl, ktoré sú zapojené do projektu Vedomostné ostrovy a vyplnili registráciu „Žiadosť   
o účasť na projekte“ a to najneskôr do 16. 10. 2017, prostredníctvom projektu 
„Vedomostné ostrovy“. Presný zoznam podporených základných škôl, na ktorých 
prebieha súťaž, je zverejnený v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou týchto Pravidiel súťaže. 

IV. 
Trvanie súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční v dvoch fázach. 
2. Vytváranie súťažných obrázkov bude prebiehať od 25.9.2019 do 20. 10. 2019. 
3. Online hlasovanie za najlepší súťažný obrázok bude prebiehať na facebookovej stránke 

Vedomostné ostrovy odo dňa 25. 10. 2019 do 31. 10. 2019. 

http://www.vedomostne-ostrovy.sk/
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/
https://www.facebook.com/vedomostneostrovy/
https://www.facebook.com/vedomostneostrovy/


 

 

V. 
Podmienky účasti v súťaži 

 

1. Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách: 
 

1. „úspešní autori súťažných obrázkov“, žiaci, ktorých diela budú zaradené do 
Vedomostnej omaľovánky; 
2. „autor najúspešnejšieho súťažného obrázka“, žiak, ktorého dielo získa najviac hlasov 
v hlasovaní na facebookovej stránke. 
 
Súťaže sa môžu zúčastniť základné školy prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú 
učiteľmi na základných školách. 
Pedagógovia zadajú žiakom úlohu dotvoriť obrázky k Vedomostným témam alebo ich 
podoblastiam – Niečo navyše, Vyskúšaj doma alebo Prečo je to tak, ktoré sa nachádzajú 
na Vedomostnom ostrove. Vyberať si budú z ponuky predpripravených základných 
obrázkov na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk.  
Jeden súťažný obrázok môže tvoriť skupina žiakov alebo žiak samostatne. Pedagóg sa 
môže rozhodnúť, že v rámci vyučovacieho procesu využije dopredu vytvorený obrázok a 
rozdá všetkým žiakom rovnaký obrázok, ktorý súvisí s preberaným učivom a pomôže tak 
žiakom pochopiť preberanú látku. Tiež sa môže rozhodnúť, že si každý žiak vyberie sám, 
ktorý obrázok dotvorí. Pri každom obrázku na stránke budú názvy tém, kľúčové slová, 
pomocou ktorých si žiaci vyhľadajú danú pomocnú tému (viaceré) alebo oblasť z témy. 
Tému si následne naštudujú. Pedagóg vytlačí predpripravené základné obrázky 
čiernobielo na formát A4 a rozdá žiakom. Tí dotvoria omaľovánku podľa vlastnej 
fantázie, úsudku a kreativity tak, aby sa z obrázku čo najjednoduchšie dal pochopiť 
zmysel témy/javu. Do omaľovánky však nesmú písať žiaden text. Výnimkou sú číslice, 
rímske číslice, znamienka, jednoduché vzorce či chemické prvky a medzinárodné výrazy 
označujúce nejaký pojem či jav. Omaľovánku nebudú vymaľovávať. Pedagóg smie 
pomáhať žiakom iba ústnymi či názornými radami. Do diel žiakov nesmie zasahovať 
písacími, kresliacimi, ani rysovacími potrebami.  
Následne pedagóg naskenuje práce žiakov a zašle ich na e-mailovú adresu 
Vedomostných ostrovov  info@vedomostne-ostrovy.sk. Pedagóg dohliadne na riadne a 
zrozumiteľné zaznačenie autora každého diela tak, aby meno žiaka nebolo viditeľné na 
prednej strane omaľovánky, a to ani v naskenovanej podobe. Mená autorov budú slúžiť 
na určenie víťaza súťaže, ktorého meno bude oznámené príslušnému pedagógovi 
prostredníctvom e-mailu. V prípade výhry žiaka pedagóg pošle Vyhlasovateľovi 
v odpovedi meno autora.  

2. Základnou podmienkou zaradenia do súťaže je odoslanie e-mailu od učiteľa so 
súťažnými obrázkami žiakov na adresu  info@vedomostne-ostrovy.sk. 

3. Všetci autori diel po odoslaní diela pedagógom súhlasia s vydaním jeho diela v tlačenej 
omaľovánke. Kompletná omaľovánka na stiahnutie bude prístupná všetkým na 
internetovej stránke Vedomostných ostrovov www.vedomostne-ostrovy.sk. 

4. Po ukončení súťaže môže pedagóg ľubovoľne rozhodnúť, ako bude zachádzať s 

http://www.vedomostne-ostrovy.sk/
mailto:info@vedomostne-ostrovy.sk
mailto:info@vedomostne-ostrovy.sk
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/


 

originálmi prác. 
5. Zo súťaže budú vylúčení žiaci, pri ktorých dielach bude zistený zásah učiteľa alebo sa 

pokúsia iným nečestným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže. 
 

VI. 
Princíp súťaže 

1. Každý žiak môže vložiť za seba ako jednotlivca alebo za celý tvorivý tím rôzny počet  
spracovaných obrázkov v závislosti od zadania učiteľa. 

2. Pedagóg naskenuje práce žiakov a zašle ich na e-mailovú adresu Vedomostných 
ostrovov  info@vedomostne-ostrovy.sk.  

3. Odoslané súťažné obrázky budú vyhodnotené na základe 1) zrozumiteľnosti vysvetlenia 
danej témy, 2) umeleckého dojmu a 3) vlastnej kreativity. Tie, ktoré splnia kritériá, budú 
pridané do Vedomostnej omaľovánky a postúpia do online hlasovania za najlepší 
súťažný obrázok, ktoré bude prebiehať na facebookovej stránke Vedomostné ostrovy 
odo dňa25. 10. 2019 do 31. 10. 2019.  

VII. 
Podmienky hlasovania 

1. Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci návštevníci facebookovej stránky 
www.vedomostne-ostrovy.sk.   

VIII. 
Ceny 

1. Po ukončení fázy súťaže „Online hlasovanie za najlepšiu súťažnú tému“ Vyhlasovateľ 
poskytne ceny víťazom v kategóriách: 

 
1. „úspešní autori súťažných obrázkov – drobné vecné ceny určené pre neznámy počet 
autorov v celkovej hodnote do 500 €; 
2. „autor najúspešnejšieho súťažného obrázka– drobné vecné ceny v celkovej hodnote 
do 50 €. 

 
Všetky vyššie uvedené ceny budú odovzdané v novembri 2019. 

IX. 
Prevzatie výhier 

1. Učitelia, ktorí odoslali víťazné žiacke súťažné obrázky, budú kontaktovaní 
Vyhlasovateľom prostredníctvom e-mailovej správy v novembri 2019. Zoznam výhercov 
bude zverejnený na facebookovej stránke Vedomostné ostrovy a na stránke 
www.vedomostne-ostrovy.sk 

2. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o 
výhre, usporiadateľ nezodpovedá. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom, resp. 
výherca na e-mail usporiadateľa relevantne neodpovie do troch pracovných dní od jeho 
odoslania, výherca stráca nárok na výhru. 

mailto:info@vedomostne-ostrovy.sk
https://www.facebook.com/vedomostneostrovy/
http://www.vedomsotne-ostrovy.sk/
https://www.facebook.com/vedomostneostrovy/
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/
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3. Výhry budú zaslané prostredníctvom doručovateľa na adresu škôl, v ktorých sú učitelia 
v čase konania súťaže zamestnaní. 

X. 
Zodpovednosť 

1. Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich 
prevzatia. 

2. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie 
výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu 
výhercu. 

3. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného 
reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. 
 

XI. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či 
zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach 
týkajúcich sa tejto súťaže. 

4. Výhercovia nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú 
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Vyhlasovateľa než tie, ktoré sú uvedené v 
týchto pravidlách. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. 

2. Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom Vyhlasovateľa a na výhry zo 
súťaže neexistuje právny nárok. 

3. Vstupom do súťaže sa všetci Súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto pravidlá. 
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a 

prípadne vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, ktorý porušil tieto pravidlá a to bez nároku na 
akúkoľvek kompenzáciu. 

5. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa 
konečné a záväzné. 

XII. 
Ochrana súkromia a osobných údajov 

1. Škola, na ktorej je učiteľ, ktorý odošle e-mail so súťažnými obrázkami žiakov zamestnaný, 
je povinná kedykoľvek po dobu trvania súťaže, na výzvu Vyhlasovateľa predložiť súhlas so  
spracúvaním  osobných  údajov  detí  na  účel  zapojenia  do  súťaže  v rozsahu meno, 
priezvisko, názov školy, ročník, fotografia (podobizeň) a na zverejnenie podobizne s 
uvedením názvu školy, ročník, meno a priezvisko dieťaťa. 

2. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje zapojených do online hlasovania na právnom 
základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to 
na účel plnenia úloh plynúcich Nadácii z jej nadačnej listiny, najmä z podpory 
vzdelávania. 

3. Je v oprávnenom záujme Vyhlasovateľa zverejňovať osobné údaje v rozsahu fotografie 
(podobizne) s uvedením názvu školy, ročník, meno a priezvisko dieťaťa a učiteľa alebo 
rodiča zapojených do súťaže na sociálnych sieťach, webovom sídle Vyhlasovateľa, v 
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médiách, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Vyhlasovateľa súťaže bez 
nároku na odmenu. 

4. Vyhlásenie víťazov prebehne po získaní osobných údajov. 
5. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje Vyhlasovateľ na svojej 

webovej stránke. Informácie sú dostupné na http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp- 
content/uploads/vyhlasenie_nadacia_VW.pdf. 

6. Prihlásením do súťaže potvrdzuje súťažiaci, že pred poskytnutím osobných údajov 
Vyhlasovateľovi, mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní 
osobných údajov. 

XIII. 
Pravidlá súťaže 

1.  Oficiálne  pravidlá  súťaže  v úplnom a aktuálnom  znení  sú  po  celý  čas konania  súťaže 
k dispozícii na webovej stránke www.vedomostne-ostrovy.sk. Pre prípadné otázky k 
súťaži je možné využiť linku, ktorá je v prevádzke počas pracovných dní od 9:00 do 15:00 
hodín, a to na telefónnom čísle +421 917 347 677, pre ktoré platí bežná tarifa podľa 
príslušných operátorov, z ktorých siete je na infolinku volané. 
Otázky je možné zaslať tiež e-mailom na adresu info@vedomostne-ostrovy.sk, pričom 
ako "Predmet" uvádzajte názov "Súťaž". Odporúčame uvádzať aj svoje telefónne číslo pre 
prípadný kontakt s infolinkou. 
 

V Bratislave, dňa............................. 
 

 

______________________________ 
Vyhlasovateľ 

 

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/
mailto:info@vedomostne-ostrovy.sk
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Príloha č. 1 

Zoznam 100 podporených základných škôl v rámci projektu 
„Vedomostné ostrovy“ 

 
1. a) Bratislava – mesto 

 
Základná škola s materskou školou Hargašova 5 
Základná škola Dudova 2 
Súkromná základná škola Felix, Haanova 28 
Základná škola Nevädzová 2 
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25 
Základná škola I. Bukovčana 
Základná škola Podzáhradná 
Súkromná základná škola Kremeľská 2 
Základná škola s materskou školou Riazanská 75 
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32 
Základná škola Pri kríži 11 
Základná škola Beňovského 1 
Základná škola, Karloveská 61 
Súkromná základná škola Česká 10 
Základná škola, Jelenia č. 16 
Základná škola Pavla Horova 16 

 

1. b) Bratislavský kraj 
 

Základná škola Školská 266 Rovinka 
Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok 
Základná škola Hlavná 45 Nová Dedinka 
Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho, Senec 
Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec 
Základná škola Hamuliakovo Dunajská 134/12, Hamuliakovo 
Základná škola M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji 
Základná škola kapitána J. Nálepku, Stupava 
Základná škola Na bielenisku 2, Pezinok 
Základná škola s materskou školou, 1.mája 3, Báhoň 
Základná škola s materskou školou Kuchyňa č.551, Kuchyňa 
Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31 

 

2. Trnavský kraj 
 

Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce 
Základná škola s materskou školou Dolné Orešany 209, Dolné Orešany 
Základná škola s materskou školou Trstice 647, Trstice 
Základná škola Sadová 620, Senica 
Základná škola s materskou školou Angely Merici Halenárska 45, Trnava 
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Základná škola s materskou školou Komenského 3, Smolenice 
Základná škola, Strážnická 1, Skalica 
Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 
Základná škola s materskou školou Gbely, Pionierska 697, Gbely 
Základná škola, Radošovce 338, Radošovce 
Základná škola s MŠ, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1, Trnava 
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi, Komenského 3064/41, Sereď 

 
3. Nitriansky kraj 

 
Základná škola s materskou školou, Šarovce 426, Šarovce 
Základná škola, Školská ul. 14, Levice 
Základná škola s materskou školou s VJM, Vlčany 1547, Vlčany 
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 
Základná škola s materskou školou Ondreja, Komjatice 
Súkromná ZŠ, Na Hôrke 30, Nitra 
Základná škola s materskou školou Kolta 33, Kolta 
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 
Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice 
Základná škola s materskou Gogoľova 2143/7, Topoľčany 

 
 

4. Trenčiansky kraj 
 

Spojená škola sv. Jána Bosca – Základná škola, Trenčiaska 66/28, Nová Dubnica 
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629, Omšenie 
Základná škola J. A. Komenského 50, Púchov 
Základná škola s materskou školou Bzince pod Javorinou 
Základná škola s materskou školou S. Štúra, Lubina 
Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom 
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 
Základná škola, Sl. partizánov, Považská Bystrica 
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín 
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie 

 
 
 
 

5. Žilinský kraj 
 

Základná škola Korňa Ústredie 533, Korňa 
Základná škola Bytča, Eliáša Lániho 261/7, Bytča 
Základná škola s materskou školou Rabčice 194, Rabčice 
Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Martin 
Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou 
Základná škola s materskou školou, E. P. Bárdoša 235/50, Habovka 
Súkromná ZŠ Štiavnická cesta 80, Ružomberok 
Základná škola s materskou školou Vitanová 90, Vitanová 
Základná škola s materskou školou J. V. Dolinského 2, Martin 
Základná škola J. A. Komenského, Čadca 
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6. Banskobystrický kraj 
 

Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča 
Spojená škola Hlavná 1, Pohronská Polhora 
Základná škola J. A. Komenského, Revúca 
Základná škola M. Rázusa 1672/3, Zvolen 
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa Klokočova 742, Hnúšťa 
Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec 
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Rimavská Sobota 
Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6 Lučenec 

 

7. Prešovský kraj 
 
Základná škola Kružlová 103, Kružlová 
Základná škola Breznica 267, Stropkov 
Základná škola Laborecká 66, Humenné 
Základná škola Šmeralova 25, Prešov 
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
Základná škola Levočská 6, Stará Ľubovňa 
Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov 
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov 
Základná škola s materskou školou, ul. Hlavná, Terňa 

 
 

8. Košický kraj 
 

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 
Základná škola, Kežmarská 30, Košice 
Základná škola, Odorín 
Základná škola, Kecerovce 
Súkromná základná škola, Tr. SNP 104, Košice 
Súkromná základná škola Užhorodská 39, Košice 
Základná škola Požiarnická 3, Košice 
Základná škola Bukovecká 17, Košice 
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Budimír 
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