
 

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2021 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenský olympijský a športový výbor 

Téma súťaže:   Môj Olympijský deň   

Olympijské hry sú veľkolepým celosvetovým sviatkom športu, kultúry, mieru a priateľstva.  
Celosvetová oslava Olympijského dňa (23. júna) inšpiruje aj mnohých mladých talentovaných 
výtvarníkov na Slovensku.  
 
Súťažné kategórie:  
Žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl vo vybraných vekových kategóriách: 

I. kategória :  do 6 rokov  
II. kategória :  do 10 rokov  
III. kategória :  od 10 do 15 rokov 
IV. kategória :  od 15 do 18 rokov 

 
Podmienky súťaže: 

• Do súťaže budú prijaté iba plošné práce (maľba, kresba, rytiny, grafiky)  

• Rozmer diela : jednotne pre všetky diela papier formátu A4 alebo A3 

• Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo, počet súťažných prác za školu 
nie je obmedzený. 

• Súťažné práce zasielajte naskenované mailom na adresu: olympijskyden@olympic.sk 
alebo poštou na adresu SOŠV: 

Slovenský olympijský a športový výbor 
Kukučínova 26 
838 08 Bratislava 
Obálku označte heslom “Výtvarná súťaž 2021” 
 

• Výtvarné diela budú predložené na posúdenie odbornej porote zostavenej, Slovenským 
olympijským a športovým výborom. 

• Vyhodnotenie výsledkov súťaže spolu s vyhlásením víťazných návrhov, menom a priezviskom 
súťažiaceho/súťažiacich a ďalšími údajmi (napr. príslušnosťou k škole) budú zverejnené v 
tlačových a elektronických médiách, webových portáloch a profiloch Slovenského 
olympijského a športového výboru, spoluorganizátorov a realizátorov na sociálnych sieťach vo 
forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory a propagácie tohto podujatia, športu a 
športových alebo osvetových aktivít, šírenia myšlienok a princípov olympizmu vrátane 
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uchovávania historických a štatistických údajov súťaže a podujatia jeho vyhlasovateľmi, 
spoluorganizátormi a realizátormi. 

• Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami. Ceny zo súťaže nie je možné 
zameniť za finančnú hotovosť. 

• V prípade, ak súťažný príspevok zasiela neplnoletá osoba, vyžaduje sa súhlas zákonného 
zástupcu s účasťou neplnoletého v tejto súťaži.  

• V prípade, ak súťažný príspevok zasiela iná fyzická osoba alebo organizácia, napr. škola, ako 
súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, je povinná pred zaslaním súťažného príspevku získať od 
súťažiaceho, resp. jeho právneho zástupcu súhlas s účasťou v súťaži a spracovaním osobných 
údajov a zároveň oboznámiť súťažiacich, resp. ich zákonných zástupcov s týmito podmienkami 
súťaže.  

• Zaslaním súťažného návrhu odosielateľ deklaruje, že disponuje právnym základom na 
spracúvanie osobných údajov a na poskytnutie osobných údajov vyhlasovateľovi súťaže, 
spoluorganizátorom a realizátorom súťaže a súťažiaci, resp. ich zákonný zástupca bol riadne 
oboznámený s podmienkami súťaže a súhlasí s nimi. Súťažný príspevok doručený bez 
podpísaného súhlasu priloženého v prílohe bude automaticky vyradený zo súťaže. Výnimku 
tvorí situácia, ak odosielateľ priloží deklaráciu, v ktorej vyhlasovateľa súťaže výslovne ubezpečí, 
že (i) disponuje generálnym súhlasom súťažiaceho, resp. jeho zákonného zástupcu na 
zapájanie sa súťažiaceho do súťaží, (ii) oboznámil súťažiacich, resp. ich zákonných zástupcov 
s podmienkami súťaže a podmienkami ochrany súkromia priloženými k tomuto dokumentu a 
(iii) zároveň sa zaviaže na požiadanie vyhlasovateľa takýto súhlas predložiť.  

• Zaslaním súťažného návrhu vyjadruje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca súhlas s týmito 
podmienkami súťaže. 

• Anonymné súťažné návrhy budú automaticky vyradené zo súťaže. 

• Vyhlasovatelia súťaže nevracajú žiadne súťažné návrhy. 

• Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na zmenu týchto podmienok súťaže.  
 

Súťažné práce, prosím, označte na zadnú stranu nasledovne:  

„Výtvarná súťaž 2021“ 
  meno a priezvisko súťažiaceho 
   názov a sídlo školy 

kontaktná adresa 
súťažná kategória 
mesiac a rok narodenia 
tel. a e-mailový kontakt 

 

 



 

 

Ceny:  
Slovenský olympijský a športový výbor ocení tri víťazné práce vo všetkých kategóriách diplomom 
a vecnými cenami. Ceny budú po skončení a vyhodnotení súťaže zaslané poštou na adresu  uvedenú 
pri súťažnom diele. 
 
Termíny súťaže:  
Výtvarná súťaž potrvá od 3. mája do 31. mája 2021. Súťažné práce musia byť odovzdané alebo zaslané 
poštou do 31. mája 2021 do 24:00 hod na adresu SOŠV.  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/ najneskôr do 30. 
júna 2021. 
 
Poznámka:  
Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená 
a priezviská spolu s adresou školy alebo bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá 
sa bude týkať súťaže, bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. 
Organizátor nevracia žiadne súťažné príspevky.  
 
Viac informácii o tom, akým spôsobom a na aké účely v SOŠV spracúvame osobné údaje súťažiacich, 
resp. ich zákonných zástupcov, či kontaktných osôb, a aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní 
osobných údajov, nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných na webe 
https://www.olympic.sk/. Podmienky ochrany súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto 
podmienok súťaže. Zaslaním príspevku potvrdzuje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, že sa riadne 
oboznámil s Podmienkami súťaže, ako aj Podmienkami ochrany súkromia.  
 

 

Veríme, že svojou tvorivou invenciou a aktívnou účasťou v súťaži podporíte zámery 

Slovenského olympijského a športového výboru a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok. 
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