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,,More vraj stálo tam, kde sú dnes BÚRE, či vlastne BORY, 
ako bol Ján Hollý zvečnil ich mená na perlovej šnúre obcí a polí. 

Koľkými skvostmi ovil svoju viesku, ktorú by inak venčili len bory? 
Nedá sa zrátať, koľko je zŕn piesku v BÚRANSKOM MORI.“  

Viliam Turčány, Lekár z Búrov 
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Obec Borský Mikuláš a Základná škola Borský Mikuláš 

  
vyhlasujú I. ročník 

literárno-výtvarnej súťaže 
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,,Hollého kolíska maľovaná“ je názov literárno-výtvarnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je 
Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad  Borský Mikuláš, Smuha 1 

908 77 Borský Mikuláš.  
Organizátorom súťaže je Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš. 

  
 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 
 

Súťaž je určená deťom materských škôl, žiakom základných škôl, žiakom základných 
umeleckých škôl a žiakom špeciálnych základných škôl.  
 
Cieľ súťaže 
Cieľom súťaže je vzbudiť u detí a žiakov umeleckú tvorivosť, podnecovať fantáziu a estetické 
cítenie. Vytvoriť priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, rozvíjať talent a získavať nové poznatky   
z histórie a kultúry obce Borský Mikuláš a regiónu Záhorie.  
 
Súťažné témy 
Súťaž je rovnako tematicky zameraná v literárnej a výtvarnej oblasti. Súťažiaci si môže zvoliť 
ľubovoľnú tému, pričom jedna práca môže obsahovať i viacero tém súčasne: 
1. Život a dielo Jána Hollého (detstvo, štúdiá, tvorba básnika a záver života). 
2. Obec Borský Mikuláš (historické a kultúrne pamiatky, tradície, zvyky a obyčaje). 
3. Prírodné bohatstvo Záhorskej nížiny (borovicové lesy, viate piesky, rastliny a živočíchy). 

� 
Súťažné obdobie 
Termín súťaže: 22.01.2020 – 22.04.2020 
Uzávierka súťaže je 22.04.2020. Práce zaslané po tomto dátume nebudú zaradené do súťaže, 
rozhoduje poštová pečiatka na obálke. Obálku je potrebné označiť heslom: ,,Súťaž“. 
 
Adresa pre zasielanie literárnych a výtvarných prác: ZŠ, Záhorácka 919,  
                                                                                           908 77 Borský Mikuláš 
Zverejnenie výsledkov súťaže: 12.05.2020  
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 21.05.2020  
 
Súťažné kategórie 
I. kategória: deti MŠ vo veku 3 – 6 rokov súťažia vo výtvarnej oblasti  
II. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ súťažia vo výtvarnej oblasti a literárnej oblasti 
III. kategória: žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ súťažia vo výtvarnej a literárnej oblasti 
IV. kategória: základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a žiaci 0. – 4. ročníka ZŠ 
súťažia vo výtvarnej oblasti  
V. kategória: základné umelecké školy – žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ súťažia vo výtvarnej oblasti  
VI. kategória: špeciálne základné školy – žiaci súťažia vo výtvarnej oblasti 
VII. kategória: centrá voľného času – deti a žiaci súťažia vo výtvarnej oblasti 
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Literárna oblasť 
� práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku,  
� súťažiaci môže do súťaže zaslať len jednu prácu z ľubovoľne zvoleného žánru: 

lyrický žáner  –  báseň, óda, 
epický žáner  –  rozprávka, povesť,  poviedka, úvaha, rozprávanie, 

�  v práci musia byť dodržané vyhlásené témy súťaže, 
� súťažiaci prácu zašle v 3 exemplároch (spolu s prihláškou) – formát A4, rozsah max. 3 

strany (napísanú v textovom editore Microsoft Office Word, veľkosť písma 12), v hlavičke 
uvedie: meno, kategóriu a názov práce), 

� súťažná práca môže mať jedného alebo viac autorov, 
� zaslaná literárna práca nesmie byť v minulosti publikovaná alebo ocenená v iných súťažiach, 
�  súťažné práce sa nevracajú. 

 
Výtvarná oblasť 
� Technika – ľubovoľná (kresba, maľba, grafika, koláž, kombinovaná technika ...) 
� Formát – výkres formátu A4, A3, A2 
� v práci musia byť dodržané vyhlásené témy súťaže, 
� súťažná práca nesmie byť zrolovaná, musí byť oddelená voľnými listami alebo kartónom a 

zaslaná spolu s vyplnenou prihláškou, nalepenou na zadnej strane práce, 
� súťažná práca môže mať jedného alebo viac autorov, 
� zaslaná výtvarná práca nesmie byť v minulosti publikovaná alebo ocenená v iných 

súťažiach, 
� súťažné práce je možné prevziať osobne po vyhlásení výsledkov súťaže. 

 
 
Kritériá hodnotenia 
Práce v literárnej a výtvarnej oblasti hodnotí komisia zriadená organizátorom, ktorá posudzuje 
dodržanie vyhlásených tém a súťažných kritérií podľa jednotlivých kategórií. Na návrh komisie 
vyhlasovateľ súťaže (Obec Borský Mikuláš) ocení troch autorov v každej kategórii a jedného 
celkové víťaza súťaže (súťažná kategória, oblasť a téma nerozhoduje), ktorý získa darčekovú 
poukážku v hodnote 30,- €. Hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie 
v príslušnej kategórii, pokiaľ tomu úroveň prác nezodpovedá. O výsledkoch súťaže budú 
súťažiace školy a centrá voľného času informované 12.05.2020 prostredníctvom e-mailu a na 
webových stránkach: www.borskymikulas.sk, www.zsborskymikulas.sk. Na slávnostnom 
vyhlásení výsledkov dňa 21.05.2020 hodnotiaca komisia za prítomnosti zástupcov obce odovzdá 
pozvaným víťazom a súťažiacim diplomy a vecné ceny. 

 

Princíp súťaže  
1. Účasťou v tejto súťaži školy  garantujú originalitu predložených literárnych a výtvarných prác 
a zodpovedajú za to, že nimi zaslané dielo neporušuje autorské práva inej osoby.  
2. Organizátor, členovia hodnotiacej komisie a ďalší partneri súťaže nie sú zodpovední za:  
a) prípadné náklady alebo možné straty, či iné záväzky, ktoré môžu vzniknúť škole účasťou 
v súťaži, b) akékoľvek straty z očakávaného zisku školy, c) akékoľvek neporozumenie práv 
školy alebo akejkoľvek tretej strany vo vzťahu k duševnému vlastníctvu.  
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3. Školy zapojené do súťaže bezpodmienečne súhlasia s tým, že nimi zaslané literárne a výtvarné 
práce môžu byť ďalej použité na propagačné účely obce Borský Mikuláš a ZŠ Borský Mikuláš a 
šírené prostredníctvom stránok: www.borskymikulas.sk, www.zsborskymikulas.sk, a to bez 
akýchkoľvek obmedzení a nároku na odmenu, či iné protiplnenie zo strany vyhlasovateľa a 
organizátora.  
4. Zaslaním literárnej a výtvarnej práce do súťaže dáva autor súhlas na použitie diela v rozsahu 
zverejnenia, reprodukcie a publikovania diela bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká 
nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve.  
5. Vyhlasovateľ a organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov a vyhlásení 
členov hodnotiacej komisie a ďalších osôb zapojených do súťaže.  
6. Ceny do súťaže zabezpečuje vyhlasovateľ a organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo 
rozhodnúť o víťazoch a odovzdať im cenu podľa vlastného uváženia. Ceny nie sú v prípade 
výhry právne vymáhateľné a žiadne alternatívy cien nie sú dostupné.  
7. Víťazné školy môžu byť požiadané zúčastniť sa publicity vzťahujúcej sa k tejto aktivite. 
 

Záverečné ustanovenia 
 1. Vyhlasovateľ a organizátor nezodpovedajú za udalosti mimo svojej kontroly a za udalosti, 
ktoré nemohol predvídať.  
2. Vyhlasovateľ a organizátor budú nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých osôb 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej ako „Nariadenie 
GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len “zákon”). Poskytnuté osobné údaje vyhlasovateľ a organizátor budú 
spracovávať, a to iba za účelom spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže a 
zverejnenia, reprodukcie a publikovania súťažných príspevkov na webových stránkach: 
www.borskymikulas.sk, www.zsborskymikulas.sk  a v informačných a propagačných 
materiáloch vyhlasovateľa a organizátora. Školy sú povinné získať súhlas dotknutých osôb so 
spracovaním osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety. Zároveň v súlade s čl. 7 
Nariadenia GDPR a § 14 ods. 1 zákona školy poskytnú organizátorovi vyhlásenie o tom, že 
súhlas so spracovaním osobných údajov dotknuté osoby dali a že škola vie preukázať, že tento 
súhlas bol uvedenými osobami daný (súhlas je súčasťou prihlášky). 
3. Tieto pravidlá súťaže, právne vzťahy z nich vyplývajúce a ďalšie právne vzťahy vzniknuté 
medzi organizátorom a školou počas trvania súťaže alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
4. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné obrátiť sa na 
organizátora elektronicky na adrese: zastupca@zsborskymikulas.sk alebo tel. čísle:034/6595190, 
0903643630. 
5. Súťažné výhry ani akékoľvek iné plnenia súvisiace so súťažou nie sú súdne vymáhateľné. Pri 
všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch týkajúcich sa súťaže, účasti v súťaži, súťažných 
podmienok, výberu víťazných súťažných prác, vyhlásení výsledkov, súťažných cien a pravidiel 
súťaže je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.  
6. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže si vyhradzujú právo súťaž kedykoľvek prerušiť, zrušiť, 
prípadne skrátiť dobu jej trvania bez akejkoľvek náhrady. Vyhlasovateľ a organizátor si taktiež 
vyhradzujú právo zmeniť alebo doplniť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena pravidiel a 
podmienok súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu nákladov vynaložených 
v súťaži. 
*Princíp súťaže a záverečné ustanovenia sa vzťahujú na všetky vyhlásené súťažné kategórie. 


