
Pravidlá súťaže 
„Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ 

 
Súťaž realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v období od 1.4.2017 do 31.5.2017  

(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, voľnočasových zariadení a tiež záujmové združenia 
(umelci, folklórne skupiny, atď). 

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

školská trieda alebo jej časť). V prípade prihlasovateľa 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 od 1.4.2017 do 31.5.2017, zaslané súťažné príspevky budú zverejnené 
na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

https://www.facebook.com/trencianskazupa 
 

4. Podmienky súťaže 
 

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže 1.4.2017 do 31.5.2017 
vyhotoví súťažný príspevok, ktorý bude mať podobu textu (báseň, príbeh, úvaha), kresby, 

piesne alebo fotografie, na ktorom znázorní a vyjadrí ako on pozná Jozefa Miloslava Hurbana. 
Účastník svoj súťažný príspevok následne odošle buď: 

- na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín), na obálku je potrebné napísať „Hurban – súťaž“ 

- alebo mailom na janka.dankova@tsk.sk a do predmetu mailu treba napísať „Hurban – 
súťaž“ 

- alebo prostredníctvom správy na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (https://www.facebook.com/trencianskazupa). 

 
Spoločne so súťažným príspevkom je potrebné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, prípadne 

názov skupiny súťažiacich, kontaktné údaje, názov školy a triedu, prípadne združenie, ktoré 
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súťažiaci navštevuje. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné uviesť kontakt na 
zákonného zástupcu (v prípade skupiny/ triedy učiteľ). 

 
Súťažný príspevok, na ktorom sa podieľalo viac osôb (trieda, časť triedy, skupina), súťaží pod 

menom jednej osoby, ktorú si zvolia. Je potrebné ale uviesť, že ide o skupinovú súťažnú prácu. 
Každá trieda, jednotlivec či skupina sa do súťaže môže prihlásiť iba raz, resp. s jedným 
súťažným príspevkom. Do súťaže nebudú zaradené príspevky nesúvisiace s témou a s 

násilným alebo inak nevhodným obsahom. Práce budú spolu s menami súťažiacich zverejnené 
na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 

https://www.facebook.com/trencianskazupa vo fotoalbume s názvom „Takto poznám Jozefa 
Miloslava Hurbana ja – súťaž“. 

 
5. Hlasovanie 

 
Hlasovanie o najlepší súťažný príspevok bude prebiehať v období od 1.4.2017 do 31.5.2017, 
pričom súťažné príspevky budú na facebookovú stránku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

https://www.facebook.com/trencianskazupa pridávané postupne podľa toho, ako budú 
prichádzať. Víťazný príspevok bude ten, ktorý získajú najviac „like“. 

 
Ďalší výhercovia budú určení na základe hlasovania poroty zloženej zo zamestnancov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, pričom súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: 
a) Žiaci základných škôl 

b) Študenti stredných škôl 
V oboch kategóriách budú vyhlásení traja výhercovia. 

 
6. Oznámenie výsledkov súťaže 

 
Kompletný zoznam výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke Trenčianskeho 

samosprávneho kraja:  https://www.facebook.com/trencianskazupa a na webovom sídle  
Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk po 31.5.2017. 

 
7. Výhry 

 
Výhercovia môžu po splnení súťažných podmienok získať ceny od Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Autor súťažného príspevku, ktorý získa najviac „like“ na facebookovej 
stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostane vecné ceny a Pravidlá slovenského, 
pravopisu, a pre svoju triedu získa výlet do Národnej rady Slovenskej republiky, bezplatné 

vstupné na Trenčiansky hrad, do Hvezdárne v Partizánskom a do kúrie Ambrovec v Beckove. 
 

Porota zložená zo zamestnancov z Oddelenia kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Oddelenia školstva Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Oddelenia komunikácie 

a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ocení prvé, druhé 
a tretie miesto v oboch kategóriách, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste, 
dostanú vecné ceny a Pravidlá slovenského pravopisu, a pre svoju triedu získajú výlet do 

Národnej rady Slovenskej republiky, bezplatné vstupné na Trenčiansky hrad, do Hvezdárne 
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v Partizánskom a do kúrie Ambrovec v Beckove. Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom 
mieste, získajú vecné ceny od Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
8. Odovzdanie výhier 

 
Výhry budú víťazom súťaže odovzdané do vlastných rúk na Úrade Trenčianskeho  

samosprávneho kraja v termíne, ktorý vyhlasovateľ súťaže včas oznámi. 
 

9. Súhlas so zverejnením osobných údajov 
 

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a 
podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby 

vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ. 
Zaslaním súťažného príspevku do súťaže dáva jeho autor vyhlasovateľovi súhlas s jeho ďalším 

spracovaním.  
 

10. Umiestnenie súťažných podmienok 
 

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií na webovom sídle Trenčianskeho 
samosprávneho kraja www.tsk.sk 

 
. 

V Trenčíne, dňa 1.4.2017 
 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu: Mgr. Janka Danková, odd. 

komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, janka.dankova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 904, 

mobil: +421/ 901/ 918 108 
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