
 
 
 
 
 
 

Pravidlá súťaže 

„Naše dedičstvo – naša múza“ 

Súťaž realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v období od 28.2.2018 do 31.5.2018, 

vyhlásená pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva. 

(ďalej len súťaž) 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

1. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO: 36126624, DIČ: 2021613275 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

2. Účastníci súťaže 

Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých základných a stredných škôl na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, členov voľnočasových zariadení a tiež záujmových 

združení (umelci, folklórne skupiny, atď.), ako aj pre všetkých jednotlivcov a skupiny s trvalým 

pobytom na území TSK. 

 

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba a tiež jednotlivec alebo skupina (napr. 

školská trieda alebo jej časť). V prípade súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie 

výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov (v prípade skupiny/ triedy 

učiteľ). 

 

3. Miesto a trvanie súťaže 

Súťaž bude prebiehať v termíne od 28.2.2018 do 31.5.2018, pričom v termíne od 28.2.2018 do 

13.5.2018 možno zasielať práce na uvedené kontakty a od 14.5.2018 do 31.5.2018 bude 

prebiehať hlasovanie o víťazných prácach. Zaslané súťažné príspevky budú zverejnené na 

facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde bude prebiehať aj hlasovanie 

o víťaznom príspevku. 

 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/


 
 
 
 
 
 

4. Podmienky súťaže 

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže (od 28.2.2018 do 13.5.2018) 

vyhotoví a pošle, resp. doručí kresbu, maľbu, koláž, keramiku, fotografiu, počítačovú grafiku, báseň, 

pieseň, fotokoláž, model, skladačku, ročný výrobok alebo inú výtvarnú prácu či projekt s tematikou 

kultúrneho dedičstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrad TSK. 

 

Práce je možné posielať: 

- písomnou formou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín), na obálku je potrebné uviesť označenie „Naše dedičstvo – naša múza“, 

- e-mailom na lubomir.bobak@tsk.sk, do predmetu je rovnako potrebné uviesť „Naše dedičstvo – 

naša múza“, 

- prostredníctvom správy na facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Spolu so zaslanou prácou je potrebné uviesť stručný popis práce, čo je na nej vyobrazené, prečo sa 

súťažiaci rozhodol spracovať tému, ktorú si vybral , meno a priezvisko súťažiaceho alebo skupiny 

súťažiacich, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail), vek súťažiaceho. V prípade osoby 

mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu maloletej osoby (v prípade skupiny/ 

triedy kontakt na učiteľa). 

 

Súťažná práca musí korešpondovať s hmotným alebo nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Trenčianskeho kraja (jeho prírodným bohatstvom, kultúrnymi a historickými pamiatkami, významnými 

osobnosťami, ľudovými zvykmi, atď.). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže príspevky, 

ktoré nebudú korešpondovať so stanoveným zadaním súťaže, prípadne budú obsahovať nevhodný 

obsah. Každá fyzická osoba alebo skupina súťažiacich sa do súťaže môže zapojiť maximálne s tromi 

súťažnými dielami. Práce budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na facebookovej stránke 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde bude zároveň prebiehať aj verejné hlasovanie o víťazných 

príspevkoch prostredníctvom „like“ – tzv. označenia „páči sa mi“. 

 

5. Vyhodnotenie súťaže a hlasovanie 
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O víťazovi súťaže rozhodne verejnosť na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho 

kraja verejným hlasovaním prostredníctvom „like“. Víťazný príspevok bude ten, ktorý získa  

najviac „like“. TSK si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu. 

 

6. Oznámenie výsledkov súťaže 

Kompletný zoznam výhercov zverejní vyhlasovateľ na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a na facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja po termíne ukončenia súťaže, t.j. 

v priebehu júna 2018. 

 

7. Výhry 

Po splnení súťažných podmienok môžu výhercovia získať ceny od Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Autor víťaznej práce získa: 

1.  hlavnú výhru, ktorou je fotoaparát s funkciou okamžitého vyvolávania fotografií (ak vyhrá 

jednotlivec) alebo tablet (ak vyhrá skupina/trieda).  

2. Zároveň víťaz vyhráva voľný vstup (v prípade skupinovej práce pre celú skupinu) na 

Trenčiansky hrad, do Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, do Kúrie Ambrovec 

v Beckove, do Hvezdárne Partizánske (všetky uvedené v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK)  

3. Voľný vstup na Beckovský hrad, na Čachtický hrad a na Bojnický zámok (počet voľných 

vstupov závisí od správy hradu/zámku).  

 

Autori súťažných prác, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, získajú takisto voľný vstup do 

vyššie uvedených inštitúcií, knižku a vecné ceny od Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

8. Odovzdanie výhier 

Vecné výhry budú víťazom súťaže odovzdané do vlastných rúk na mieste a v termíne, ktorý 

vyhlasovateľ súťaže včas oznámi na svojom webovom sídle a priamo na kontaktoch uvedených spolu s 

navrhovaným súťažným príspevkom. 

 

9. Súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže 

Zapojením sa do súťaže (zaslaním/doručením súťažného príspevku) súťažiaci súhlasí s pravidlami 

a podmienkami súťaže. 
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11. Umiestnenie súťažných podmienok 

Súťažné podmienky budú pre verejnosť a potenciálnych účastníkov súťaže prístupné na webovom sídle 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok i stanovených výhier. 

 

12. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov   

Zaslaním kontaktných údajov prevádzkovateľovi Trenčiansky samosprávny kraj súhlasím so spracúvaním osobných údajov a oboznámil 

som sa :   

Rozsah (v prípade  plnoletého účastníka) : meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, vek,  e-mail. 

Rozsah (v prípade  neplnoletého účastníka) : meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo zákonného zástupcu a meno, priezvisko, vek 

neplnoletého účastníka súťaže. 

Účel: účasť a spracovanie výsledkov  súťaže  „Naše dedičstvo – naša múza“. 

Doba platnosti súhlasu: 1 rok po vyhlásení výsledkov súťaže, po uplynutí doby platnosti súhlasu TSK zabezpečí likvidáciu osobných 

údajov. 

Zverejňovanie: osobné údaje v rozsahu súťažná práca, meno, priezvisko, vek výhercov súťaže môžu byť zverejnené na webovej 

stránke TSK, facebookovej fanpage TSK , v rôznych médiách za účelom informovania verejnosti o výsledkoch súťaže o cenu. 

Tretie strany: osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. 

Cezhraničný prenos do tretích krajín: osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 

Práva dotknutej osoby: súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby platnosti.  

Práva dotknutých osôb upravuje §28 zákona 122/2013 Z. z, dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať: 

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané 

-informácie o spracúvaní osobných údajov a oboznámenie sa s postupom spracúvania 

-informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje 

-zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 

-opravu, likvidáciu nesprávnych, neúplných, neaktuálnych osobných údajov 

-likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil  

-ďalšie ustanovenia podľa §28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

 

V Trenčíne, 28. februára 2018 

V prípade otázok je k dispozícii kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Bobák, Oddelenie komunikácie 

a medzinárodných vzťahov TSK, lubomir.bobak@tsk.sk, tel.: +421/32/65 55 904 
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