
Vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 

Súťaž: „Máme radi samosprávu“ 
 

Inštitút SGI pre školský rok 2013/2014 pripravil projekt Samospráva sa neriadi sama, ktorého cieľom bolo 
pripraviť pre stredné školy učebné osnovy, ktoré by pokrývali témy definované v cieľových požiadavkách 
predmetu Občianska výchova v kontexte fungovania miestnej samosprávy na Slovensku. Výsledkom projektu 
je vzdelávací web vzdelavanie.odkazprestarostu.sk, kde učitelia stredných škôl nájdu interaktívnu osnovu 
obsahujúcu osem vyučovacích hodín. Cieľom našej súťaže je šírenie výsledkov projektu a získanie spätnej 
väzby k obsahu nášho webu.  
 

  
1. Vyhlasovateľ:

 

 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, zastúpený riaditeľom Mgr. Ctiborom 
Košťálom. 

 
2. Predmet súťaže:

 

 zasielanie hodnotenia od učiteľov stredných škôl zapojených do procesu evaluácie 
inovatívneho vzdelávacieho programu. 

 
3. Dôležité termíny:

  
   

9.3.2015 o 12.00 hod.   vyhlásenie súťaže „Máme radi samosprávu“  
9.3. – 31.3.2015  trvanie registrácie súťaže „Máme radi samosprávu“  
31.03.2015 o 24.00 hod. uzávierka registrácie „Máme radi samosprávu“  
1.4. – 22.5. 2015                     trvanie súťaže „Máme radi samosprávu“ 
23.05. –31.05.2015  vyhodnocovanie profilov zapojených škôl porotou  
1.6.2015 o 12.00  vyhlásenie víťazov súťaže „Máme radi samosprávu“  
 

4. 
 
Podmienky a priebeh súťaže: 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky stredné školy na Slovensku prostredníctvom učiteľov občianskej náuky. 
Podmienkou je, aby učitelia zapojených škôl s jednou zo svojich tried, aplikovali v rámci výučby občianskej 
náuky, 4 hodiny podľa vlastného výberu, z učebnej osnovy uverejnenej na portáli 
vzdelavanie.odkazprestarostu.sk (ďalej ako “portál”) 
 
 

4.1 
 

Registrácia 

Škola, ktorá sa rozhodne zapojiť do súťaže sa zaregistruje prostredníctvom zaslania registračného 
formulára zverejneného na portáli mailom na adresu kmet@governance.sk. Na základe registrácie 
bude škole vytvorený profil. V registračnom formulári uvedie škola zodpovedného učiteľa občianskej 
náuky, ktorý ju bude v priebehu súťaže reprezentovať, spravovať profil a zasielať hodnotenia. 

 
4.2 Odovzdanie hodnotenia 

 
Po absolvovaní každej hodiny z učebnej osnovy uverejnenej na portáli, vyplní učiteľ online formulár, v 
ktorom zhodnotí realizovanú aktivitu, reakcie študentov, uvedie pozitívne a negatívne stránky 
súvisiace s hodinou a navrhne jej možné zmeny. Povinnou prílohou je jedna fotografia z hodiny. 
Maximálny rozsah jednotlivých formulárov je 3600 znakov (2 normostrany), prijatie bude potvrdené 
mailom. 
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Každý vyplnený online formulár sa po overení zhody, zobrazí na portáli vo forme správy. Takýmto 
spôsobom budú na profile každej školy zverejnené 4 správy. 
 
V prípade doplňujúcich otázok, kontaktuje, prosím, Jakuba Kmeťa na tel. č.: 0910 444 636 alebo na 
kmet@governance.sk 
 
Zaslaním správ a fotografií súťažiaci: 
- potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže tak, ako sú tu uvedené, 
- potvrdzuje súhlas s použitím svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko zodpovedného 
učiteľa,  názov školy, na účely prezentácie a vystavenia ním zaslaných správ a pre potreby 
sprievodných aktivít bezprostredne súvisiacich so súťažou, 
- potvrdzuje súhlas so zverejnením ním zaslaných správ pre potreby sprievodných propagačných 
aktivít bezprostredne súvisiacich so súťažou, 
- čestne prehlasuje, že všetky fotografie ilustrujúce priebeh hodiny vyhotovil sám, a tým preberá 
zodpovednosť za ich originalitu a v prípade pochybností je pripravený znášať následky. Súťažiaci tiež 
prehlasuje, že neporušil práva osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené alebo koho osobnostných 
práv by sa mohli fotografie dotýkať. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za škody 
vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže 
(napríklad pridanie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.) 

  
4.3 

 
Vyhodnotenie profilov 

Vyhodnotenie profilov vykoná porota zložená zo štyroch nezávislých expertov. Hodnotenie bude 
vychádzať z posúdenia kvality spätnej väzby od učiteľov zachytenej v jednotlivých zverejnených 
správach. Každý expert ohodnotí kvalitu štyroch správ pridelením bodov, pričom konečné poradie 
zapojených škôl bude určené na základe súčtu bodov jednotlivých expertov. Tri profily s najvyšším 
počtom bodov získajú výhru. 

 
 

4.4 
 

Vyhlásenie výsledkov súťaže 

Vyhlásenie výsledkov vykoná vyhlasovateľ zverejnením informácie na portáli. Táto informácia bude 
zverejnená aj na blogu portálu Odkazprestarostu.sk, na profile projektu Odkazprestarostu.sk na 
Facebooku a taktiež ju súťažiaci, obdržia e-mailom. 

 
 

4.5 
 

Výhra 

Škola na prvom mieste, získa výhru vo výške 250 EUR, ktoré použije na realizáciu projektu 
zodpovedného učiteľa občianskej náuky a zapojenej triedy. 
  
Škola na druhom mieste získa výhru vo výške 200 EUR, ktoré použije na realizáciu projektu 
zodpovedného učiteľa občianskej náuky a zapojenej triedy. 
 
Škola na druhom mieste získa výhru vo výške 150 EUR, ktoré použije na realizáciu projektu 
zodpovedného učiteľa občianskej náuky a zapojenej triedy. 
 
Zapojení učitelia škôl na prvých troch miestach budú uverejnení na portáli ako spoluautori učebnej 
osnovy. 
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Upozornenie: 
 
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 na portal vzdelavanie.odkazprestarostu.sk. 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci 
súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí 
vyhlasovateľ a že v prípade vecných cien nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. 
Vyhlasovateľ  súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej 
užívaním. 
 
Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s 
prevzatím výhry. Ak výherca do 10 kalendárnych dní neoznámi súhlas/ nesúhlas s prevzatím výhry, výhra 
prepadá v prospech organizátora. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne 
alebo poštou. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy 
poštou.  
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