
Štatút súťaže 
EKO knižka Ježka Separka

l. Predmet a účel štatútu
Tento štatút upravuje súťažné podmienky, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa 
článku Vll. tohto Štatútu zúčastniť súťaže „EKO knižka Ježka Separka pre deti“ (ďalej 
len „súťaž“) a stať sa výhercom cien uvedených v článku VIll. tohto štatútu.

Predmetom súťaže je literárna tvorba rozprávok a básničiek a hudobná tvorba pesničiek 
zameraná na oblasť odpadového hospodárstva a ochrany prírody za účelom vydania EKO 
knižky Ježka Separka pre deti.

II. Vyhlasovateľ súťaže a partneri súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Nadácia KOSIT, IČO: 4224 0000, so sídlom Rastislavova 98, 
043 46 Košice, zapísaná  na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-
2002/983 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

Partnermi súťaže sú spoločnosti:
1/ NATUR-PACK, a.s, IČO: 35 979 798, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
2/ KOSIT a.s., IČO: 36 205 214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice

III. Odborní garanti súťaže
Za oblasť literárnej tvorby je odborným garantom pán Daniel Hevier.
Za oblasť hudobnej tvorby je odborným garantom pán Marián Čekovský.

lV. Cieľ súťaže
Hlavný cieľ súťaže: Zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného 
prostredia a odpadového hospodárstva medzi deťmi predškolského veku a žiakmi prvého 
stupňa základných škôl prostredníctvom zábavno – náučnej formy a to básničiek, pesničiek 
a rozprávok. 

Čiastkové ciele:
• Podporiť kreatívne myslenie učiteľov v oblasti environmentalistiky ich vlastnou aktívnou 

tvorbou
• Prezentovať tvorbu najlepších diel verejne
• Prostredníctvom knihy pozitívne vplývať na deti, mládež a ich rodičov v oblasti ekológie



V. Termíny a pokyny
a/ Prihlásenie sa do súťaže je možné od 25.9.2013 na základe vyplnenej prihlášky, ktorá 
bude odoslaná spolu s dielami do súťaže na adresu:

Nadácia KOSIT
Rastislavova 98
043 46 Košice

Na ľavú stranu obálky prosíme uviesť: súťaž: EKO knižka Ježka Separka.

b/ Termín prijatia diel spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou: 20. november 
2013. Po tomto termíne už listy nebudú otvorené a zaradené do súťaže. 
c/ Prihláška je súčasťou tohto štatútu. Každá materská a základná škola môže zaslať 
minimálne 1 a maximálne 3 diela do súťaže a to jednu básničku, jednu pesničku, jednu 
rozprávku, pričom:
 c1/ básnička a pesnička môžu obsahovať max 5 strof x 4 riadky. K pesničke musia  
        byť priložené noty, takzvaný notopis.
 c2/ rozprávka nesmie mať viac ako formát max. 2xA4 (max. 3600 znakov  
        s medzerami).
d/ Prihlásením do súťaže dáva autor svoj bezvýhradný a neodvolateľný súhlas so šírením 
a uverejňovaním diel. 
e/ Všetky diela musia byť zaslané na samostatnom papieri a ich súčasťou je vypísaná 
a podpísaná prihláška autormi a riaditeľom školy.
f/ Materská alebo základná škola prihlasuje a zasiela diela aj elektronicky na základe 
online prihlášky na stránke www.nadaciakosit.org podľa pokynov.

Vl. Kritéria výberu
a/ V literárnych aj hudobných dielach musí byť spomenutá príroda, ochrana prírody so 
zameraním na odpadové hospodárstvo (napr. papier, sklo, plast, kov, plechovky, tetrapack, 
elektroodpad, textil, separácia, recyklácia, zberné dvory,...).
b/ Literárne aj hudobné diela musia byť originály.
c/ Hodnotí sa jednoduchosť, kreativita, originalita, zmysluplnosť, priamy alebo skrytý 
odkaz pre deti.

Vll. Oprávnené osoby
Súťaže sa môžu zúčastniť učiteľky všetkých materských a základných škôl (prvý stupeň, 
1.-4.ročníka) pôsobiace na Slovensku, ktoré sa prihlásia do súťaže v termíne a spôsobom 
uvedenom v čl. V.



VIll. Ceny
a/ Nadácia KOSIT a jej partneri vyberú zo všetkých do súťaže prijatých literárnych a hudobných 
diel, 30 diel, ktoré budú najlepšie spĺňať kritéria výberu podľa čl. Vl. Každý tvorca z vybraných 
30 diel získava honorár vo výške 120,-Eur (brutto).
b/ Všetkých 30 diel sa dostáva do ďalšieho súťažného kola, v ktorom odborní garanti súťaže 
vyberú 3 najlepšie diela a to: najlepšiu básničku, najlepšiu pesničku a najlepšiu rozprávku. 
Materská, prípadne základná škola, ktorej autor si vyslúži cenu „najlepší autor literárneho 
alebo hudobného diela“ získava dar z Nadácie KOSIT vo výške 500,-Eur.
c/ Celkovo Nadácia KOSIT a jej partneri odmenia školy, ale aj učiteľov sumou  5 100,- Eur. 
d) Vyhlasovateľ má povinnosť zdaniť Cenu podľa daňových právnych predpisov platných a 
účinných v čase vyplatenia výhry.

lX. Vyhodnotenie a oznámenie súťaže
a/ O výsledkoch súťaže rozhodne porota zložená z partnerských organizácií a odborných 
garantov súťaže.
b/ Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas zimných prázdnin v roku 2013.  Výsledky 
súťaže Nadácia KOSIT následne zverejní v januári 2014 na web stránkach Nadácie  
KOSIT - www.nadaciakosit.org, spol. NATUR-PACK, a.s. - www.naturpack.sk,  spol.  
KOSIT a.s. - www.kosit.sk.  

X. Miesto a čas odovzdania cien
Miesto a čas odovzdávania cien budú zverejnené na web stránkach Nadácie KOSIT a jej 
partnerov po vyhlásení výsledkov súťaže.

Xl. Záverečné ustanovenia
a/ Autorom projektu je Nadácia KOSIT.
b/ Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke 
Nadácie KOSIT (www.nadaciakosit.org).
c/ Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa 
bez obmedzení, v rozsahu upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi.
d/ V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným 
alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa 
vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto 
Štatútu.
e/ Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasova-
teľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné 
okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu b/ tohto článku.
f/ Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu 
u Vyhlasovateľa.
g/ Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť, posunúť 
termín vyhodnotenia podľa potreby  alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu alebo odovzdania 
Ceny.


