
 
ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

pod záštitou 
 

HLAVNÉHO  HYGIENIKA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 
 

pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ 
 

vyhlasuje celoslovenskú súťaž 
pre 7. ročníky základných škôl s názvom 

 
 

„NAJLEPŠIA  PROTIDROGOVÁ 

NÁSTENKA“  
 

 

 

1. cenu udeľuje Všeobecná zdravotná poisťovňa 

INTERAKTÍVNA TABUĽA S PRÍSLUŠENSTVOM 

2. cenu udeľuje Svetová zdravotnícka organizácia 

ANATOMICKÝ MODEL ČLOVEKA, ŠPORTOVÉ POTREBY 

3. cenu udeľuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

USB KĽÚČE, PÍSACIE POTREBY 

                                                  
 
Súťaž prebieha:  20. 11. 2013 do 20. 01. 2014 
Podmienky a pravidlá súťaže nájdete na:  www.uvzsr.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž podporili: 
  

          
 
 

 



CIELE  SÚTAŽE:     
 

 pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie,  

 predísť užívaniu návykových látok alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho veku,  

 obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na 
telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže, 

 aby sa cieľová skupina správala zodpovednejšie a zdravšie.  
 

 PRAVIDLÁ  A PODMIENKY  SÚŤAŽE:  
 

1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky siedme ročníky základných škôl v Slovenskej republike.  
2. Nástenka musí byt vytvorená žiakmi a zameraná na protidrogovú problematiku.  
3. Na tvorbu protidrogovej nástenky môžu byť použité alebo vyrobené predmety z papiera, plastu, vlny, drôtu, dreva 

alebo textilu. Rozmer nástenky musí byť väčší ako 110 x 70 cm. Z nástenky môžu vystupovať nápisy, predmety 
alebo ilustrácie aj do tretieho rozmeru. 

4. Vytvorenú nástenku s protidrogovou tematikou odfotografuje pedagóg a zašle na e-mailovú adresu 
najnastenka.sutaz@uvzsr.sk Vytvorená nástenka musí byť odfotografovaná celá a bez žiakov, ktorí ju tvorili 
resp. bez iných osôb.  

5. V odoslanom e-maile musia byť nasledovné informácie:  

 názov školy, adresa školy, kraj, webová stránka školy,  

 meno a priezvisko pedagóga, ktorý sa zúčastnil pri tvorbe nástenky so žiakmi, 

 telefónny  a  e-mailový kontakt na pedagóga, ktorý sa zúčastnil pri  tvorbe nástenky so žiakmi, 

 názov resp. pomenovanie fotografie, 

 do prílohy e-mailu priložte fotografiu  vo formáte: .jpg, .gif.   
6. Termín vyhlásenia súťaže je 20. november 2013.  
7. Termín uzávierky súťaže je 20. január 2014. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie doručené resp. 

odoslané e-mailom do dátumu uzávierky (s najneskorším dátumom 20. 01. 2014).  
8. Vyhodnotenie násteniek zabezpečí odborná komisia, ktorú zostaví organizátor. Hlavnými hodnotiacimi kritériami 

sú: nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spôsob stvárnenia témy.  
9. Účastníci súťaže dobrovoľne povoľujú vyhlasovateľovi súťaže použitie svojich autorských práv, a to bez     

časového a teritoriálneho obmedzenia. Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi účastníkov 
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné 
údaje bude spracovávať organizátor, a to iba za účelom spracovania a vyhodnotenia tejto súťaže. Školy súhlasia 
s tým, že poskytnú požadované osobné údaje a súhlas na ich spracovanie je dobrovoľný. 

10. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je marec 2014. Presný termín bude uverejnený na internetovej   
stránke www.uvzsr.sk. Výhercovia budú vopred písomne informovaní o termíne a mieste odovzdávania 
výherných  cien.  

11. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť výsledky súťaže, t. j. napríklad fotografie z odovzdávania cien, 
fotografie víťazných násteniek na internetových stránkach www.uzsr.sk, www.vszp.sk, www.who.sk . Organizátor 
si vyhradzuje právo publikovať jednotlivé fotografie za účelom propagácie podujatia bez nároku autorov na 
honorár. 

12. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a priebehu je možné obrátiť sa na organizátora elektronicky 
na adrese: najnastenka.sutaz@uvzsr.sk                                                             

      
   KONTAKT: 

Mgr. Paulína Kadličeková 
Odbor podpory zdravia,  

Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

paulina.kadlicekova@uvzsr.sk 
02/ 49 28 4 205 
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