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P R OP OZ Í C I E
výtvarnej súťaže
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany
materských škôl, základných škôl I. a II. stupňa, základných umeleckých
škôl, základných špeciálnych škôl a detských domovov

TRNAVA 2016
1 príloha: Prihláška do výtvarnej súťaže

Sekcia krízového riadenia MV SR vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany (ďalej len „súťaž“) na tému:
„Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“.
V rámci uvedenej témy očakávame, že deti a žiaci vytvoria umelecké diela, ktoré budú
podľa ich predstáv zobrazovať postavičky:
zvieratko, vec, dospelá osoba pomáhajúce im v situácii pri povodni.
Súťaž má postupový charakter z okresnej výberovej úrovne s vyhodnotením
1.decembra 2016 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 na celoštátne
národné kolo, ktoré sa uskutoční 1.marca 2017 pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany.
Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným
európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia
detí materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl
a detských domov
Cieľmi súťaže sú:
a) priblížiť deťom hravou formou, rôznorodými umeleckými technikami a formami (napr.
výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej
hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh
kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, maskot, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej
ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou
ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. maskot,
kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety),
b) motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu
využívaniu voľného času,
c) vytvárať pre školy, školské zariadenia a pedagogických zamestnancov konkurenčné
prostredie na porovnanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne
prvky vo vzťahu k prierezovej téme Ochrana života a zdravia v rámci štátnych vzdelávacích
programov.
Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou založená na systematickej práci s deťmi
a mládežou.
Súťaž sa vyhlasuje v rámci okresného kola organizovaného okresným úradom na
základe zaslanej informácie od prednostu okresného úradu v spolupráci s riaditeľmi škôl
a riaditeľmi detských domovov k 30.septembru 2016 pre nasledovné kategórie:
I. deti materských škôl (1.až 3.miesto)
II. žiaci základných škôl I. stupňa (1.až 3.miesto)
III. žiaci základných škôl II. stupňa (1.až 3.miesto)
IV. žiaci základných umeleckých škôl (1.až 3.miesto)
V. žiaci špeciálnych škôl (1.až 3.miesto)
VI. deti detských domovov (1.až 3.miesto)
VI. najlepšia práca zo všetkých kategórií (1 ocenený)

Pre vyhodnotenie prihlásených prác v rámci okresného kola usporiadateľ vytvorí
detskú porotu. Členmi detskej poroty nemôžu byť súťažiace deti.
Výber členov detskej poroty do okresného kola vykoná okresný úrad, odbor krízového
riadenia v spolupráci so zapojenými školami. Najlepšiu prácu ohodnotí taktiež detská porota
spomedzi všetkých doručených prác.
Detská porota vyhodnotí v jednotlivých kategóriách prvé 3 miesta, pričom na miesto
organizovania národného kola súťaže sa doručia len víťazné práce z okresného kola.
Vyhodnotením súťaže vo vzťahu k okresnému kolu je vernisáž výstavy, kde sa
odovzdajú vecné ceny autorom ocenených prác a ďalším oceneným. V rámci okresného kola
sa vystavujú všetky práce, bez ohľadu na ocenenie.
Miesto konania vernisáže výstavy Vám bude dodatočne oznámené.
Po ukončení okresného kola súťaže sa zaslané výtvarné práce vracajú späť na
vyžiadanie. Okresný úrad vyzve súťažiace školy a detské domovy, aby si výtvarné práce,
ktoré nepostúpili do národného kola, vyzdvihli na odbore krízového riadenia okresného úradu,
ak sa úrad so školou alebo detským domovom nedohodnú inak.
Práce zaslané na národné kolo budú po vyhodnotení zaslané späť sekciou na príslušné
okresné úrady. Nevrátené práce z národného kola si taktiež môžu súťažiace školy a detské
domovy vyzdvihnúť na odbore krízového riadenia okresného úradu, ak sa úrad so školou
alebo detským domovom nedohodnú inak.
Výsledkovú listinu okresného kola podpíše riaditeľ súťaže s prednostom okresného
úradu a túto zašle všetkým zúčastneným školám a detským a zverejní ju na webovom sídle
okresného úradu alebo formou vývesky na okresnom úrade.
Súťaže sa zúčastňujú prihlásené školy a detské domovy prostredníctvom prihlásených
prác. Do súťaže môže byť predložená práca, ktorá je vyhotovená samotnými deťmi
v školskom zariadení, doma v rámci domácej úlohy alebo v rámci krúžkovej záujmovej
činnosti.
Do okresného kola školy a detské domovy zasielajú práce najneskôr do
15.novembra 2016. Nie je možné reprezentovať tou istou výtvarnou prácou dve rôzne školy
alebo školu aj detský domov. Taktiež nie je možné opakovane prihlásiť výtvarnú prácu, ktorá
už v minulosti bola do súťaže prihlásená.
Vysielajúca materská škola, základná škola, základná umelecká škola, špeciálna škola
a detský domov doručia poštou usporiadateľovi okresného kola súťaže prihlášku vrátane
výtvarnej práce dieťaťa alebo žiaka na zaslanom formulári podľa pokynov v pozvánke do
stanoveného termínu. Prihlášku vrátane výtvarnej práce je možné doručiť na okresný úrad
osobne na odbor krízového riadenia alebo poštou. Vzor prihlášky je uvedený v prílohe.
Dieťa alebo žiaka na vyhodnotenie prác súťaže alebo účasť v detskej porote sprevádza
dospelá osoba, spravidla pedagóg alebo rodič.
Súťaž na okresnom kole je riadená riaditeľom súťaže. Riaditeľom súťaže je Jozef
Hudák, vedúci odboru krízového riadenia okresného úradu Trnava. Riaditeľ súťaže súčasne
vykonáva funkciu predsedu poroty. Funkcia riaditeľa súťaže je čestná.

Riaditeľ súťaže okresného kola zodpovedá za spracovanie a zaslanie „Propozícií
okresného kola“ školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti okresného úradu,
plynulý priebeh súťaže a dodržiavanie súťažných podmienok.
Detská porota hodnotí prihlásené práce podľa vlastného vnímania. Neohodnotenie
a dodatočné hodnotenie sú zakázané.
Účasť v súťaži, ako aj na vyhlásení výsledkov je dobrovoľná. V prípade neúčasti
autora práce alebo oceneného na vyhodnotení, cenu za dieťa alebo oceneného môže prevziať
iná zodpovedná alebo poverená osoba.
Diela prihlásené do súťaže, sa považujú podľa §185/2015 Z. z. Autorský zákon, za
školské diela. Škola, ktorú navštevuje autor diela udelí výhradnú sublicenciu ministerstvu ako
vyhlasovateľovi/usporiadateľovi súťaže na použitie prihláseného školského diela.
Nominačné práce a víťazné práce má vyhlasovateľ/usporiadateľ právo zverejniť najmä
na účely propagácie súťaže a osvety čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vo vzťahu
k verejnosti za podmienok uvedenia autora výtvarnej práce a označenia materskej školy,
základnej školy, základnej umeleckej školy, špeciálnej školy alebo detského domova, ktorá
výtvarnú prácu dieťaťa alebo žiaka prihlásila do súťaže.
Za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov počas súťaže zodpovedá
usporiadateľ alebo pedagógovia, pedagogický dozor určený riaditeľom príslušnej školy, ak sa
vyhodnotenie súťaže koná v škole alebo školskom zariadení.

P

PRIHLÁŠKA
do výtvarnej súťaže
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany
Meno a priezvisko žiaka:

…........................................................................

Adresa trvalého pobytu:

…........................................................................

Vek:

….......................

Dátum narodenia:

…........................

Trieda:

…........................

Škola:

…........................................................................................

Meno zodpovedného pedagóga: …................................................................
Telefonický kontakt pedagóga:

....................................

Aprobácia pedagóga: ....................................
Podľa § 93 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, sa diela prihlásené do súťaže
považujú za školské diela. Autor diela (zastúpený zákonným zástupcom) týmto udeľuje škole
výhradnú bezodplatnú licenciu na použitie diela podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorského zákona.
Škola týmto udeľuje výhradnú sublicenciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
ako vyhlasovateľovi/usporiadateľovi súťaže na použitie diela, najmä na jeho zverejnenie na
účely propagácie súťaže a osvety čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vo vzťahu
k verejnosti za podmienky uvedenia autora diela a označenia materskej školy, základnej
školy, základnej umeleckej školy, špeciálnej školy alebo detského domova, ktorá dielo
prihlásila do súťaže podľa Organizačného poriadku súťaže.
Autor diela (zastúpený zákonným zástupcom) týmto súhlasí s vyhotovením a použitím
obrazových snímkov a obrazových záznamov diel (vrátane ich zverejnenia), ktoré budú o
dielach vyhotovené počas súťaže, a to bez nároku na odmenu. Ďalej udeľuje usporiadateľovi
právo použiť obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy diel a autorov diel (napr.
fotografie, videá, rozhovory) urobené v rámci súťaže vrátane osobných údajov autorov diel v
médiách na propagáciu súťaže a osvety čísla tiesňového volania 112 a Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre integrovaný záchranný systém
a civilnú ochranu.
Podpis žiaka:

........................................................................

Súhlas rodiča s účasťou v súťaži:

........................................................................

Podpis zodpovedného pedagóga:

........................................................................

Podpis a pečiatka školy (riaditeľa): ........................................................................

