
Podmienky a pravidlá súťaže Festival vody 2016 
 

1. Súťažného projektu „Festival vody 2016“ sa môžu zúčastniť žiacke tímy zo základných škôl 
a osemročných gymnázií. Zaslaním svojho projektu a prihlášky vyjadrujete súhlas s 
podmienkami a pravidlami súťažného projektu. 

2. Súťažné kategórie: 

 Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl  

 Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných 
gymnázií 

3. Súťažné príspevky: do súťaže je možné prihlásiť 2D alebo 3D projekt na vybranú tému, 

súvisiacu s problematikou vody, jej dôležitosti a nenahraditeľnosti. Metodicky môže ísť o 

experimenty, pozorovania, štúdium literatúry, dotazníky, učebné pomôcky a pod.  

4. Prihlasovanie do súťaže sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. 

Spolu s formulárom nám zašlete aj abstrakty svojho projektu (max. rozsah 2xA4). 

K abstraktom môžete pridať aj fotodokumentáciu projektu. 

5. Žiacke tímy do súťaže prihlasuje pedagóg, ktorý je odborným garantom žiackeho projektu. 

Pedagóg – odborný garant pôsobí ako metodik a konzultant súťažného tímu. 

6. Každý súťažný tím môže do súťaže prihlásiť iba jeden príspevok. 

7. Na jednom súťažnom projekte môžu pracovať najmenej dvaja, maximálne piati žiaci, ktorí 

vytvoria žiacky tím.   

8. Do súťaže sa tímy môžu prihlásiť v termíne do 18. 11. 2016 na stránke www.avv.sk/festival-

vody.  

9. Zaslaním prihlášky a abstraktu do súťažného projektu vyjadrujete súhlas s použitím informácií 

uvedených v prihláške, ako aj Vášho diela pre účely súťažného projektu, a pre účely 

propagácie projektu, organizátorov súťaže a partnerské organizácie.   

10. Hodnotiaca komisia vyberie tímy, ktoré postúpia do finále súťaže a o postupe ich bude 

informovať  najneskôr do 30. 11. 2016. 

11. Finále súťaže sa bude konať 6. 12. 2016 vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave. Na finále 

súťaže žiaci odprezentujú  svoje 2D alebo 3D projekty, ktoré vypracovali pod vedením 

pedagógov – odborných garantov.   

12. V rámci finále budú žiacke projekty hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:  

a. stupeň zvládnutia zvolenej témy,  

b. úroveň vedomostí a praktických zručností členov súťažného tímu, 

c. kreativita autorov a originalita projektu,  

d. spolupráca členov tímu (tímová práca),  

e. odborná a vizuálna úroveň prezentácie,  

f. prezentačná schopnosť členov tímu.  

13. O výsledkoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia určená organizátorom 

súťaže. Najlepšie tri projekty v oboch súťažných kategóriách budú vyhodnotené ako projekty 

na 1., 2., a 3. mieste (bez ohľadu na zvolenú tému). 

14. Výsledky budú vyhlásené 6. 12. 2016 v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave 

a zverejnené na stránkach www.bvsas.sk  a www.avv.sk.  

15. Každý člen hodnotiacej komisie priradí súťažnému projektu 0 až 10 bodov. 10 bodov 

znamená najlepšie splnenie kritérií hodnotenia. 
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Na základe najvyššieho počtu bodov hodnotiaca komisia vyberie 3 najlepšie projekty v I. 

kategórii a 3 najlepšie projekty v II. kategórii, ktorých autori budú ocenení diplomami a 

vecnými cenami. Hodnotiaca komisia môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť aj o 

neudelení niektorého ocenenia, alebo o udelení špeciálnej ceny. 

16. Cestovné a ubytovacie náklady budú žiakom aj učiteľom preplatené po predložení žiadosti 

a potrebných dokumentov. 

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS, a.s.) 

Prešovská 48 

826 46 Bratislava 

www.bvsas.sk  

 

Organizátor súťaže: 

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu 

FMFI UK Mlynská dolina  

842 48 Bratislava 

www.avv.sk, info@avv.sk.  

kontaktná osoba: Ing. Miroslava Atanasová, t. č.:  0915 317 080 
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