
     Centrum voľného času Maják Námestovo 

                                                                     a 

                                               Občianske združenie Centráčik 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

vyhlasujú 

 

3. ročník okresnej  valentínskej výtvarnej  súťaže 

 

VALENTÍNKA 

 

pre deti a mládež vo veku  9 až 15 rokov 

 

Téma súťaže: 

 

Valentínka  (zamerať sa na sviatok sv. Valentína) 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE: 

 

 Súťaž je vyhlásená osobitne  pre ZŠ a ZUŠ 

 

zúčastnia sa jej autori v nasledovných vekových kategóriách: 

- od 9 do 12 rokov 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim68SRtKTRAhVG2xoKHXixCi4QjRwIBw&url=https://www.dobre-napady.sk/omalovanky/category/13-valentin&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHxvU74pY2XmrKWRUe-qYhW_2k4Ow&ust=1483479002881723


- od 13 do 15 rokov 

- do súťaže sa prijímajú práce vyhotovené v rôznych výtvarných  technikách: kresba, 

maľba, grafika.... 

- formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú akceptované) 

- práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne: 

 

1. meno a priezvisko autora   

2. vek autora / veková kategória   

3. technika 

4. meno a priezvisko pedagóga   

5. presná adresa ZŠ alebo ZUŠ vrátane e-mailovej adresy 

 

 

- práce nesmú byť staršie ako jeden rok. Do súťaže budú zaradené len  tie, s ktorými sa 

žiak už predtým nezúčastnil iných výtvarných súťaží 

- každá škola môže zaslať ľubovoľný počet prác, ktoré vyberie vedúci pedagóg. Jeden 

autor môže zaslať maximálne dve práce 

- súčasťou prác je podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Uzávierka súťaže: 

- autorské práce zasielajte do 14. februára 2020 na adresu:  

Centrum voľného času Maják  

Komenského č. 487 

029 01  Námestovo 

Práce zaslané do súťaže po 14. februári  2020  nebudú akceptované.  

 

Vyhodnotenie súťaže:  

Práce bude hodnotiť 4 členná odborná porota v zložení: 

Mgr. Janka  Peštová Sýkorová 

Mgr. Janka Brišová 

Mgr. Alena Durčáková 

Mgr. Andrea Lubasová 

 

 



Porota vyhodnotí práce žiakov do konca februára a rozhodne o umiestnení najlepších 

súťažných prác v jednotlivých  vekových kategóriách. Ak súťažné práce nedosiahnu 

požadovanú úroveň, táto môže niektoré miesto neudeliť. Vyhlasovatelia a usporiadatelia 

udelia víťazom diplomy a vecné ceny.  

Výsledková listina bude  zaslaná všetkým zúčastneným základným školám a základným 

umeleckým školám.  

Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk 

Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo ocenené práce zverejniť v tlači. Po ukončení 

a vyhodnotení súťaže  si autori prác môžu práce vyzdvihnúť v termíne od 15.4. 2020 do   

29.5. 2020. Po tomto termíne budú práce zlikvidované. 

 

Bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel.:  0902 734 085, 043/5582024                                                    

                                                   e-mail: andrealubasova@azet.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Ja,  dolupodpísaný zákonný zástupca  

meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

trvalé bydlisko: ............................................................................................................ ................ 

žiaka / žiačky / dieťaťa (ďalej len dieťa) 

meno a priezvisko: .................................................... , dátum narodenia: .................................. 

týmto dávam Centru voľného času Maják (ďalej len CVČ ) súhlas na spracúvanie jeho 

osobných údajov za účelom: 

            *súhlasím/nesúhlasím 

1. so zverejňovaním informačných materiálov, jazykových, výtvarných, ručných, 

literárnych a  environmentálnych prác, ako aj s uvedením osobných údajov dieťaťa   

v rozsahu meno, priezvisko, vek, škola na webovom sídle CVČ, v médiách 

a v školskom časopise Cengáč  

*súhlasím/nesúhlasím                                  

2. so zverejňovaním  individuálnych a spoločných fotografií a videozáznamov z činnosti 

(Valentínka) na webovom sídle CVČ, nástenkách CVČ, v publikačných materiáloch 

a pre potreby prezentácie aktivít CVČ v médiách         

                    

Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 1. a 2. platí, kým trvá ich 

účel spracovania. Dovtedy má zákonný zástupca možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne 

alebo elektronicky odvolať. 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené   čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré 

upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých 

osôb. 

 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu: 

 

Zákonný zástupca svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa 

oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 

23 GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonného zástupcu zrozumiteľné a ich obsahu 

porozumel. 

 
 

Dátum:.................................                      ............................................................................. 

        vlastnoručný podpis zákonného zástupcu 
 

*Nehodiace sa  prečiarknite                                             

 

 



 

 

 


