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     Štatút súťaže „DETI PRE BATISLAVU“ 
 

 

 

 

I. Vyhlasovateľ súťaže 

 

1. Vyhlasovateľom súťaže je Metropolitný inštitút Bratislava - príspevková organizácia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, IČO: 52324940, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)  

 

II. Účel a predmet súťaže 

 

1. Účelom súťaže je podpora a vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry, prebiehajúce 

na základných školách a v inštitúciách, ktoré sú vedené občianskymi združeniami  a ktorých oblasť pôsobenia 

je vzdelávanie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“). 

2. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu projektu v oblasti: „Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita 

a kultúra.“ 

3. Za návrh sa považuje výtvarné, audiovizuálne alebo slovné spracovanie projektu žiakmi vzdelávacej inštitúcie 

s popisom projektu navrhnutým ich pedagógom. Návrhy na projekt sa môžu tematicky prelínať v rámci 

uvedených okruhov. 

4. Žiaci môžu navrhnúť vizuál prípadne nápad projektu, ktorý môže pomôcť pedagóg formulovať prípadne 

popísať. Cieľom je zapojiť žiakov do vytvorenia projektu čo najväčšou možnou mierou.    

 

III. Trvanie súťaže 

 

1. Súťaž trvá od 10.10.2019 do 15.11.2019. 

 

IV. Podmienky účasti na súťaži 

 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci vo veku 7 až 15 rokov, ktorí navštevujú základnú školu, centrum voľného času, 

prípadne občianske združenie, ktoré sa venuje vzdelávacím aktivitám pre deti vo veku od 7 – 15 rokov na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to buď ako jednotlivci, príp. ako viacčlenný tím 

(ďalej ako „súťažiaci“). 

2. Súťažiacich prihlasuje do súťaže pedagóg vzdelávacej inštitúcie.  

3. Súťažiaci je zapojený do súťaže v prípade, ak v lehote podľa článku III tohto štatútu vypracuje  a zašle 

Vyhlasovateľovi návrh projektu na tému „Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra.“ 

4. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže osoby , ktoré: 

-  porušujú podmienky účasti na súťaži,  

- manipulujú súťaž s cieľom zvýšenia šance na výhru, 

- uvedú chybné, nesprávne, či klamlivé údaje pri registrácii do súťaže. 

5. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, je zo súťaže 

automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu. 
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V. Priebeh  a podmienky súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže bude zverejnené dňa 10.10. 2019 na webovej stránke hlavného  mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy https://www.bratislava.sk/sk/sprava/metropolitny-institut-bratislavy.  

2. Tému súťažného projektu pod názvom „Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra“ si súťažiaci 

vyberajú sami.  Návrh súťažného projektu súťažiaci zašlú v termíne od 10.10.2019 do 15.11.2019 jedným 

z nasledujúcich spôsobov: 

- elektronickou formou na adresu detiprebratislavu@mib.sk, 

- korešpondenčnou formou na adresu: Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, 

na obálke uviesť: „MIB- DETI PRE BRATISLAVU“ - neotvárať! 

- osobným doručením na adresu: Ventúrska 280/22, 811 01 Bratislava do 16:00 hod. V prípade osobného doručenia 

je potrebné ohlásiť sa vopred oznámením na emailovú adresu: detiprebratislavu@mib.sk alebo telefonicky na 

číslo: 0940 650 084. 

- pri zasielaní návrhu e-mailom, poštou alebo osobnom doručení je potrebné uviesť kontaktné údaje osoby, ktorá 

návrh projektu prihlasuje, v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a názov inštitúcie 

3. V období od 10.10.2019 do 30.11.2019 budú zároveň prebiehať vzdelávacie workshopy zastrešené 

občianskym združením Živica a Divadlom bez domova. Vzdelávacie workshopy budú prebiehať na dve témy: 

Ekológia a Kultúra a Solidarita. Workshopy na tému Ekológia budú podľa dohody prebiehať v priestoroch 

vzdelávacích inštitúcií, ktoré súťažný projekt prihlásili do súťaže. Workshopy na tému Kultúra a solidarita 

budú prebiehať v priestoroch Divadla bez domova.  

4. Prihlásiť sa na vzdelávací workshop je možné emailom na adresu: detiprebratislavu@mib.sk v termíne do 

31.10.2019 s uvedením mena a priezviska účastníka workshopov. Účasť súťažiacich na týchto vzdelávacích 

workshopoch nie je povinná a nepodmieňuje účasť v súťaži. 

 

VI. Ceny v súťaži 

 

1. Splnením podmienok súťaže je možné súťažiť o tieto finančné ceny: 

- 1. cena vo výške 3. 000,- €  

- 2. cena vo výške 2. 000,- €  

- 3. cena vo výške 1. 000,-  €  

 

VII. Spôsob posudzovania projektov, vyhlásenie výsledkov a ocenenie 

 

1. Posudzovanie súťažných projektov bude uskutočňovať odborná porota najneskôr do 7 kalendárnych dní odo 

dňa skončenia súťaže v zmysle článku III štatútu, t. j. do 22.11.2019. 

2. Odborná porota bude posudzovať splnenie podmienok súťaže, vrátane nasledovných kritérií: 

- zohľadnenie presahu zadanej témy v návrhu súťažného projektu, 

- dopad na školský/verejný záujem a priestor. 

3. Súťažné projekty budú posudzované spoločne, bez ohľadu na zvolenú tému.  

4. Po odbornom posúdení súťažných projektov uskutoční Vyhlasovateľ súťaže vyhlásenie výsledkov súťaže, 

písomným oznámením na webovej stránke Vyhlasovateľa https://www.bratislava.sk/sk/sprava/metropolitny-

institut-bratislavy. 

5. Prvá cena bude udelená dvom súťažným projektom, druhá cena bude udelená štyrom súťažným projektom 

a tretia cena bude udelená šiestim súťažným projektom. 

6. Ocenení výhercovia budú kontaktovaní emailom a telefonicky najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia 

súťažných projektov. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a čase dohodnutom medzi Vyhlasovateľom 

a výhercom. 
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VIII. Ochrana osobných údajov 

 

1. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). 

2. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje na účely: 

a) evidencie návrhov prihlásených súťaže; 

b) komunikácie s prihlasovateľom ohľadom odovzdania prípadnej výhry; 

c) štatistík o súťaži (počet prihlásených, pomer inštitúcií a jednotlivcov a pod.); 

d) zverejnenia výhercu; 

e) propagácie projektu; 

f) evidencie účastníkov workshopov podľa čl. V bod 4. 

3. Na účely podľa písm. a), b) a f) bodu 2. tohto článku Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu podľa čl. V., 

bodu 2. a 4. tohto štatútu, a to na základe jeho oprávneného záujmu. Tieto osobné údaje budú zlikvidované ihneď 

po ukončení súťaže. 

4. Na účel podľa písm. c) bodu 2. tohto článku organizátor spracúva len anonymizované údaje, teda údaje v takej 

forme, ktorá už neumožňuje identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby. 

5. Na účel podľa písm. d) a e) bodu 2. tohto článku môže organizátor spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, 

priezvisko, vzdelávacia inštitúcia, podobizeň len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby, 

prípadne jej zákonného zástupcu, ak ide o dieťa mladšie ako 16 rokov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a je ho 

možné kedykoľvek odvolať. 

6. Viac o ochrane osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb nájdete tu: 

https://www.bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov  

 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke 

https://www.bratislava.sk/sk/sprava/metropolitny-institut-bratislavy  

2. O akýchkoľvek námietkach účastníkov súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou Vyhlasovateľ. 

 

 

V Bratislave, 09.10.2019 
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