
1. Usporiadateľ súťaže 

Pravidlá súťaže

Usporiadateľom sútaže je Západoslovenská energetika a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

2. Organizátor súťaže 
Organizátorom sútaže je Občianske združenie NOW, 
Mládežnícka 38, 934 05 Levice.

3. Poslanie, podmienky účasti na súťaži 
Poslaním súťaže je rozšírenie vedomostí detí a mládeže 
o energetike, ekológii, osvojení si zásad zodpovedného 
správania sa k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a 
v neposlednom rade oživenie náplne voľného času mladej 
generácie. 

Do sútaže sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5. do 9. ročníka 
základných škôl a tried Príma až Kvarta osemročných gymnázií na 
Slovensku. Náročnosť sútaže je prispôsobená úrovni 2. stupňa 
ZŠ. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť iba trojčlenné tímy, zložené výlučne 
zo žiakov v rámci jednej školy. Počet súťažných tímov v rámci 
jednej školy je neobmedzený. Jeden žiak môže byť členom iba 
jedného registrovaného tímu. 

Súťažné tímy sa môžu registrovať do sútaže vyplnením a 
poslaním registračného formulára, ktorý nájdu na 
stránke www.hladasaenergia.sk. Registračný formulár obsahuje 
povinné polia, ktoré je nutné vyplniť pravdivo, aby mohol byť každý 
súťažiaci/výherca kontaktovaný a informovaný o priebehu a 
vyhodnotení sútaže. Vyplnením registračného formulára súhlasí 
každý súťažiaci so spracovaním jeho osobných údajov pre interné 
účely usporiadateľa sútaže. Registrácia je dokončená po obdržaní 
potvrdzujúceho e-mailu od administrátora súťaže.

Administrátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo sútaže celý 
tím alebo nehodnotiť konkrétne riešenie súťažného zadania, ktoré 
je vulgárne, rasistické a ak nespĺňa podmienky účasti v súťaži.

4. Pravidlá sútaže 
Korešpondenčná súťaž „Hľadá sa energia!“ sa skladá z registrácie 
(max. 5 bodov), 4 súťažných zadaní (max. 4 x 30 bodov). 
Administrátor sútaže si vyhradzuje právo  zaradiť/nezaradiť do 
sútaže bonusové zadanie (max. 25 bodov). 

Riešenia tímov na súťažné zadania budú hodnotené v troch 
rovinách: 
a) teoretická (obsahové a odborné spracovanie získaných 
informácii), 
b) praktická (spôsob, akým sa súťažný tím pokúsil danú úlohu 
vyriešiť, technicky zrealizovať, úroveň tímovej spolupráce), 
c) prezentačná (spôsob a spracovanie riešenia – video, fotografie, 
prezentácia, výtvarné dielo, báseň...). 

Po vyriešení súťažného zadania sa riešenie pošle prostredníctvom 
webového rozhrania administrátorovi sútaže cez príslušný 
formulár na stránke www.hladasaenergia.sk. 

-- je nutné pozorne si skontrolovať, či sú k riešeniu priložené 
všetky prílohy (nákresy, obrázky, video, prezentácie, fotky atď.), 
-- po odoslaní zadania súťažiaci tím môže svoju odpoveď 
editovať (zmeniť, doplniť) do termínu uzavretia príslušného 
zadania, 
-- po termíne uzavretia zadania už nebude možné editovať 
odpovede (zmeniť, doplniť), 
-- forma spracovania úloh v jednotlivých zadaniach závisí iba 
na súťažiacich, na ich fantázií a nápadoch. 

http://www.hladasaenergia.sk/


5. Časový priebeh súťaže 

6. Vyhodnotenie sútaže 
Jednotlivé riešenia súťažných zadaní budú vyhodnocované  
odbornou komisiou. Výsledky budú priebežne uverejňované na 
stránke www.hladasaenergia.sk.

7. Výhry 
1. kategória: Najlepší tím 
V prvej (online) časti súťaže rozhoduje o poradí tímov celkový 
počet získaných bodov za registráciu, štyri súťažné, prípadne 
bonusové zadanie (max. 150 bodov). Najlepších päť tímov 
postupuje do Veľkého Finále súťaže. O konečnom poradí súťaže 
rozhoduje počet získaných bodov za online časť a bodov 
získaných vo Finále. Na prvom mieste sa umiestni súťažný tím, 
ktorý získa v súčte najviac bodov. Pri zhode bodov rozhodne o 
víťazovi vyšší počet bodov získaných vo Finále, prípadne až 
rozstrelová úloha. 

1.miesto 
2. miesto 
3. miesto 
4.-5. miesto

3x 150 Eur + vecné ceny 
3x 100 Eur + vecné ceny 
3x 50 Eur + vecné ceny 
vecné ceny

1.miesto 500 Eur pre školu

1.miesto 
2. miesto 
3. miesto 
4.-10. miesto 

100 Eur 
75 Eur 
50 Eur 
25 Eur

8. Záverečné ustanovenia 
Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých súťažiacich. Svojou 
registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že s týmito 
pravidlami súhlasí. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou 
cestou. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s 
tým, že organizátor je oprávnený bezplatne uverejňovať základné 
údaje o súťažiacich (priezvisko, meno, vek a mesto) v 
informačných a propagačných materiáloch počas trvania sútaže. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na prípadné zmeny a 
doplnenie pravidiel v priebehu súťaže. 

Akékoľvek otázky týkajúce sa súťaže adresujte na administrátora 
sútaže mailom na sutaz@hladasaenergia.sk 

-- pri zistení identicity niektorého z riešení v rámci súťažných 
tímov sa trestá každý tím, u koho sa identicita vyskytne, a to 
neudelením bodov za danú úlohu, 
-- akceptujú sa iba odpovede napísané gramaticky správne, s 
použitím diakritiky v slovenskom jazyku, 
-- o prijatí riešenia zadania bude tím informovaný automatickou 
odpoveďou o prijatí, ak administrátor sútaže nerozhodne inak. 
-- pokiaľ súťažný tím posiela v rámci riešenia video, fotografie, 
prípadne výtvarné diela, musí ísť o vlastnú autorskú tvorbu. Pokiaľ 
sa zistí, že spomínané diela pochádzajú z iného ako vlastného 
zdroja, bude súťažný tím vyradený zo súťaže. 

Február 2018 spustenie registrácie 
Marec 2018 sprístupnené všetky 4 súťažné zadania 
Apríl 2018 spustenie bonusového zadania 
Máj 2018 ukončenie online časti súťaže 
Jún 2018 Finále 5 najlepších tímov

3. kategória: Najlepšia škola 
Hlavnú výhru získa škola, ktorá bude mať v online časti súťaže 
najväčší počet aktívne zapojených súťažných tímov. Pri zhode 
rozhodne súčet bodov aktívnych tímov jednotlivých škôl. Aktívne 
zapojený tím je taký, ktorý vyrieši a odovzdá načas riešenia aspoň 
3 zo 4 súťažných úloh, mimo riešenia bonusového zadania. 

2. kategória: Najlepší učiteľ 
Za aktivity spojené so súťažou Hľadá sa energia!, za pedagogické 
vedenie súťažných tímov ako aj za prácu s učiteľskými podkladmi 
Energia zblízka bude ocenených 10 najaktívnejších učiteľov. 

Výhry vo všetkých kategóriách budú odovzdané vo forme vecných 
darov alebo peňažných poukážok v uvedenej hodnote. 

V prípade, že hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane 
vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru 
v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný 
príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku 
po obdržaní výhry. 


