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Horný Zemplín a Horný Šariš – staň sa dobrodruhom 

Štatút súťaže 

 

Opis súťaže: 

Súťaž pre prvý a druhý stupeň základných škôl v regióne HZ a HŠ. V prvom prípade majú deti za úlohu 

nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia, ktorú doteraz navštívili. V druhom prípade zrealizujú 

video- alebo fotoreportáž, ktorá má za cieľ motivovať mladých ľudí k návšteve lokalít v území, v ktorom 

žijú. Budú tak navštevovať známe i menej známe lokality a spoznajú tak jedinečnosť regiónu, v ktorom 

vyrastajú. Aj takýmto spôsobom chceme v mladých ľuďoch budovať vzťah k miestu, v ktorom sa 

narodili. Dnešná doba totiž ponúka veľa možností na cestovanie a prax ukazuje, že mladí ľudia, ktorí z 

územia odídu za štúdiom či prácou, sa doň často vracajú iba na Vianoce či Veľkú noc. Zámerom aktivity 

je spoznávať a objavovať rozmanité miesta HZ a HŠ. Táto aktivita má edukatívny charakter a môže sa 

pozitívne prejaviť na zdravotnom stave detí, ktoré sú často pripútané k elektronickým zariadeniam. Žiaci 

prvého stupňa to budú mať trošku jednoduchšie. Vyberú si spôsob kresby, resp. maľby a vyobrazia svoju 

najobľúbenejšiu lokalitu na papier. Žiaci druhého stupňa alebo ich rodičia určite vlastnia telefón, ktorý 

dokáže nasnímať objekty v statickej a dynamickej podobe. Jednoduché strihacie programy sú ľahko 

používateľné aj pre začiatočníkov. Rozhodli sme sa staviť na formu reportáže, aby účastníci súťaže pri jej 

realizácii naštartovali logické myslenie. Fotoreportáž tak musí obsahovať aspoň päť snímok a 

videoreportáž by mala mať dĺžku do jednej minúty. Víťazi súťaže získajú hodnotné vecné ceny a 

zaujímavé propagačné materiály. Okrem toho získajú množstvo podnetných informácií, z ktorých môžu 

čerpať nielen v škole, ale aj v osobnom živote.  

 

Ako sa do súťaže zapojiť: 

1. stupeň – kresba/maľba spolu s identifikačnými údajmi – na zadnej strane kresby/maľby alebo na 

osobitnom papieri (názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa) treba odoslať na 

adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 

094 02 Slovenská Kajňa 

2. sériu fotografií, resp. video spolu s identifikačnými údajmi (názov objektu/lokality, meno, 

priezvisko, vek, úplná adresa) treba odoslať na DVD nosiči na adresu Oblastná organizácia 

cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa 

 

Termín na zasielanie: uzávierka súťaže je 12.12.2020 (príspevky prijaté po tomto dátume nebudú 

zaradené do súťaže) 

 

Hodnotenie príspevkov: 

Porota 1. stupeň: Mgr. Mária Mišková (autorka a realizátorka domácich a zahraničných výtvarných a 

fotografických aktivít), Mgr. art. Veronika Bažaliková (fotografka, filmárka), Bc. Jana Andraščíková, 

MBA (KOCR SVS, marketing) 

Porota 2. stupeň: Peter Filakovský (fotograf), Mgr. Diana Semanová (TASR), Mgr. František Baláž 

(KOCR, média a PR) 
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Princíp: Každý z porotcov bude môcť ohodnotiť jedno dielo (vo svojej kategórii) počtom bodov od 1 do 

10. Do užšieho výberu sa dostanú diela, ktoré získajú od 20 do 30 bodov. Diela v užšom výbere bude 

porota hodnotiť bodmi od 1 do 3. Ocenené budú prvé 3 diela (podľa bodov od 1. po 3. miesto), ktoré 

budú mať najvyšší počet bodov. V prípade zhody na posledných priečkach bude výherca vyžrebovaný. 

 

Vecné ceny: kolobežka, fotoaparát, tablet a pod. 

 

UPOZORNENIE: každý účastník súťaže bude ocenený zaujímavými propagačnými materiálmi OOCR 

HZaHŠ (pexeso, mapa...) 

 

Termíny: 

Trvanie súťaže: 13.10.2020 – 12.12.2020 

Zasadnutie poroty – 16.12.2020  

Vyhlásenie výsledkov – 18.12.2020 

Distribúcia, resp. prebratie výhier – 3 x 1. stupeň, 3 x 2. stupeň (18.12. – 31.12.2020) 

 

 

Prínosom tejto aktivity bude lepšia informovanosť mládeže a jej rodinných príslušníkov s presahom do 

kolektívu o jedinečnosti územia HZ a HŠ, čo vzhľadom na jeho atraktivity vytvorí príležitosť zlepšenia 

vzťahu jednotlivca k regiónu, v ktorom sa narodil a v ktorom žije. Putovanie HZ a HŠ prispeje k 

aktívnejšiemu spôsobu života mladých ľudí. Veríme, že pri realizácii reportáží pochopia, že fotoaparát v 

telefóne sa dá využiť aj efektívne, nielen na výrobu selfie. Táto súťaž predstavuje obrovský priestor v 

oblasti vzdelávania - spoznávanie rôznych kultúr, histórie i získavania vedomostí v prírodnej oblasti. 

Zároveň ponúka priestor na vzdelávanie aj samotnej OOCR, ktorá prostredníctvom digitálnych obsahov 

môže objaviť nové atraktívne miesta v území.  

 

Dôležité upozornenie: 

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne 

daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek 

odvolať. Usporiadateľ súťaže (OOCR HZ a HŠ) bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za 

uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných 

údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje 

súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.  

Súťaž je realizovaná s finančnou 

podporou Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky. 


