Štatút
Výtvarná súťaž
v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
(ďalej len „ štatút“)
l. Preambula
1. Štatút výtvarnej súťaže konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (ďalej len
"výtvarná súťaž") je záväzným dokumentom, ktorý upravuje proces konania a pravidlá
výtvarnej súťaže.
II. Vyhlasovateľ výtvarnej súťaže
1. Vyhlasovateľ výtvarnej súťaže: Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia Národné
centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
URL: www.cvtisr.sk, www.tyzdenvedy.sk, www.vedanadosah.cvtisr.sk
2. Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku (ďalej len "TVT") je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
III. Cieľ výtvarnej súťaže
1. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl, osemročných
gymnázií a žiakov umeleckých škôl v Slovenskej republike o vedu a techniku a ich výsledky,
o vedecké bádanie a o popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.
IV. Kategórie výtvarnej súťaže
1. Žiak základnej školy, osemročného gymnázia a žiak základnej umeleckej školy v Slovenskej
republike prihlasuje do výtvarnej súťaže výtvarnú prácu v nasledovných kategóriách:
a) Kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov
b) Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov
V. Termín konania výtvarnej súťaže
1. Termín konania výtvarnej súťaže je zverejnený na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk
Súťaž sa vyhlasuje každoročne v priebehu júna a uzatvára sa začiatkom októbra príslušného
roka.
2. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky. Termín
konania Týždňa vedy a techniky je zverejnený na www.tyzdenvedy.sk
VI. Predmet súťaže a súťažné podmienky
1. Výtvarnú súťaž vyhlasuje vyhlasovateľ na presne stanovenú tému. Téma súťaže je zverejnená
na www.tyzdenvedy.sk.
2. Formulár prihlášky (ďalej len „ formulár“) je zverejnený od tohto dňa vyhlásenia výtvarnej
súťaže na webovej stránke TVT www.tyzdenvedy.sk, v sekcii Hlavné podujatia, Výtvarná
súťaž. Vyplnený formulár je potrebné vytlačiť a prilepiť na zadnú stranu výtvarnej práce.
Výtvarné práce bez úplne vyplneného, a podpísaného formulára, resp. v prípade
nečitateľného formulára, nebudú zaradené do výtvarnej súťaže.
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3. Do výtvarnej súťaže sa môže prihlásiť každý žiak základnej školy, osemročného gymnázia a
základnej umeleckej školy (ďalej len ,,autor výtvarnej práce“) v Slovenskej republike, ktorý
vekovo spadá do kategórií súťaže uvedené v článku IV. tohto štatútu.
4. Autor výtvarnej práce môže do výtvarnej súťaže prihlásiť iba jednu výtvarnú prácu.
5. Každá výtvarná práca musí mať svoj názov. Motív výtvarnej práce musí korešpondovať s
vyhlásenou témou výtvarnej súťaže. Pod pojmom „výtvarná práca“ sa rozumie spracovanie
témy výtvarnou technikou na výkrese (resp. inom médiu – kartón, linoleum, textil,
polystyrén, atď.) v jednom zvolenom formáte veľkosti A4 až A2. Pod pojmom výtvarná
technika sa rozumie: maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika.
V prípade, že práca má priestorový charakter, jej formát môže byť A4 až A3 a výška
priestorového reliéfu nesmie presahovať 5 cm. Práce presahujúce 5cm reliéf a formát A3
a práce vyslovene sochárskej povahy (trojrozmerné) sú zo súťaže vylúčené.
6. Výtvarné práce sú zaslané poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže uvedenú v článku II tohto
štatútu),
resp.
osobne
doručené
do
podateľne
Centra
vedecko-technických informácií SR, v obálke/balíku s názvom súťaže. Do výtvarnej súťaže
budú zaradené len tie výtvarné práce, ktoré boli označené poštovou pečiatkou resp.
pečiatkou z podateľne najneskôr 2. októbra daného roka.
7. Výtvarné práce sa vracajú na vyžiadanie autorovi práce, resp. jeho zákonnému zástupcovi.
Vzniknuté náklady pri vrátení práce, t. j. poplatky za poštovné, resp. náklady na dopravu
znáša autor výtvarnej práce. V prípade víťazných prác môže autor požiadať o vrátenie práce
po uplynutí troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov Výtvarnej súťaže. Všetky nevyzdvihnuté
práce bude vyhlasovateľ súťaže archivovať minimálne po dobu jedného roku.
8. Autor výtvarnej práce, resp. jeho zákonný zástupca vo formulári prihlášky čestne prehlási, že:
výtvarná práca je pôvodným autorským dielom, ktoré autor vypracoval osobne za
použitia vlastnej tvorivej práce a pri vytváraní diela autor neoprávnene nezasahoval do
cudzích autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom,
- je oprávnený disponovať s majetkovými autorskými právami na zasielanú výtvarnú prácu
bez obmedzenia,
- autor diela, resp. jeho zákonný zástupca udeľuje súhlas Centru vedecko-technických
informácií SR na použitie diela nasledovným spôsobom:
a. vyhotovenie rozmnoženín výtvarnej práce pre nekomerčné použitie (prezentácia,
archívne účely, propagácia a pod.)
b. verejné vykonanie na TVT
c. verejné vystavenie na stránkach Centra vedecko-technických informácií SR,
sociálnych sieťach a videokanáloch v správe Centra vedecko-technických informácií
SR (www.cvtisr.sk, www.tyzdenvedy.sk, vedanadosah.cvtisr.sk,
www.facebook.com/vedanadosah, www.facebook.com/casopisquark,
www.facebook.com/centrumvedy, www.instagram.com/veda_na_dosah/,
www.youtube.com/user/CVTISR).
9. Autor výtvarnej práce, resp. jeho zákonný zástupca dáva vyhlasovateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári prihlášky v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES. Súhlas so spracovaním osobných údajov autora a zákonného zástupcu autora
potvrdí svojím podpisom zákonný zástupca autora.
VII. Hodnotenie výtvarnej súťaže
1. Vyhlasovateľ výtvarnej súťaže pre hodnotenie prijatých výtvarných prác zostavuje odbornú
komisiu pozostávajúcu z odborných zamestnancov Centra vedecko-technických informácií SR
a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ komisia“). Členovia komisie sú
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2.
3.
4.

5.

menovaní generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR. Organizačnoadministratívne práce spojené s činnosťou komisie zabezpečuje vyhlasovateľ súťaže.
Predsedom komisie je zástupca vyhlasovateľa. Rokovanie komisie vedie predseda. Komisia je
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Odporúčanie komisie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Členovia komisie hodnotia prijaté výtvarné práce na základe bodového hodnotenia podľa
stupnice 0 - 10. Komisia vyberie výtvarné práce, ktoré postúpia do užšieho výberu. Z týchto
výtvarných prác vyberie komisia víťazov v jednotlivých kategóriách. Komisia na základe
bodového hodnotenia zostavuje poradovník, na základe ktorého navrhuje víťazov vo
výtvarnej súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak žiadna z výtvarných
prác nebude spĺňať podmienky súťaže.
Komisia vypracuje návrh na víťazov výtvarnej súťaže v jednotlivých kategóriách súťaže, ktorý
je súčasťou zápisu z rokovania. Zápis z rokovania komisie podpisuje jej predseda. Víťazov
výtvarnej súťaže schvaľuje generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR na
základe predloženého návrhu na víťazov výtvarnej súťaže.
VIII. Ceny za výtvarnú súťaž a oceňovanie

1. Výsledky výtvarnej súťaže a zoznam víťazov súťaže bude zverejnený na webovej stránke
www.tyzdenvedy.sk a víťazi budú mailom oboznámení o termíne a mieste odovzdávania
ocenení.
2. Víťazi výtvarnej súťaže získajú ceny v nasledujúcich dvoch kategóriách:
Kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov
Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov
3. V každej kategórii sa udeľujú tri ceny.
4. Cena za výtvarnú súťaž sa skladá z vecnej ceny a diplomu. Vecné ceny zabezpečuje
vyhlasovateľ prostredníctvom partnerov výtvarnej súťaže. Vecné ceny sú pri jednotlivých
miestach v nasledovnej hodnote:
1. miesto: do 100 eur,
2. miesto: do 50 eur,
3. miesto: do 20 eur.
5. Ceny víťazom výtvarnej súťaže odovzdáva zástupca vyhlasovateľa za spoluúčasti zástupcov
partnerov výtvarnej súťaže.
6. Ceny nie sú právne vymáhateľné.
IX. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Vyhlasovateľ, komisia i autori výtvarných prác sa riadia ustanoveniami tohto štatútu.
Znenie štatútu výtvarnej súťaže je zverejnené na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk, na ktorej
budú priebežne zverejňované aj aktuálne informácie o priebehu výtvarnej súťaže a pravidlá
súťaže.
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu vyhlasovateľom.

V Bratislave, dňa..................................
....................................................................
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
generálny riaditeľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
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