
ŠTATÚT SÚŤAŽE “A predsa sa točí ” 
 
(ďalej len „Štatút“) 
 
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 
 
Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 51  Bratislava 
IČO: 00684040 DIČ: 2020782797 
 
Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v období od 15. septembra do 8.decembra 2021. Prihlásiť sa do súťaže je možné do 
29. októbra. Následne budú 1. novembra vybraní súťažiaci postupujúci na stáž, ktorá sa bude konať 
11. a 12 novembra v Bratislave. Do 8. decembra je potrebné zaslať finálne video. Výsledky súťaže budú 
zverejnené 10. decembra 2021. 
 
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkmi súťaže môžu byť študenti stredných škôl do 19 rokov (vrátane). Súťaže sa nemôže zúčastniť 
zamestnanec/dohodár AMAVET-u. 
 
Predmet súťaže 
Súťaž s názvom „A predsa sa točí“ je určená študentom stredných škôl a jej cieľom je zviditeľnenie 
komplexnej činnosti občianskeho združenia AMAVET v neformálnom vzdelávaní mládeže v oblasti 
vedy a techniky prostredníctvom originálneho pohľadu študentov formou videa. 
 
Cieľ súťaže 
Originálnou a atraktívnou formou zviditeľniť činnosť AMAVET-u a zároveň podporiť rozvoj zručností 
a talentov mladých tvorcov, vytvorenie možnosti prezentovať ich schopnosti funkčným spôsobom. 
 
Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený riadne prihlásený účastník, ktorý sa zúčastnil 
stáže v rámci súťaže, odoslal video atraktívnym spôsobom zachytávajúce činnosť AMAVET-u a jeho 
dopad na rozvoj mládeže v oblasti vedy a techniky. 
Počet prihlásených prác od jedného autora je jeden audiovizuálny záznam alebo séria záznamov. 
Odporúčaná maximálna dĺžka jedného videa sú 3 minúty. 
 
Koncept alebo štýl videa je voľný, s prihliadnutím na ciele súťaže. Sekretariát AMAVET-u na vyžiadanie 
poskytne súťažiacim podporné materiály súvisiace so značkou AMAVET (logá, fotogalérie, záznamy 
z minulých podujatí). Podmienkou je použitie nového logotypu AMAVET-u, ktorý bude zverejnený 
v októbri 2021. 
Povolené formáty: MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI alebo .WMV  
 
Priebeh súťaže 
Organizátor súťaže spraví po prihlásení výber súťažiacich, ktorí budú pozvaní na stáž. Tá prebehne 
počas Festivalu vedy a techniky AMAVET, na ktorom majú tvorcovia dostatok priestoru na vytvorenie 
videozáznamov a zber materiálov, ktoré neskôr môžu použiť pri tvorbe súťažného videa. Finálne video 
možno zaslať najneskôr do 8.12. 2021.  
 
 
 



Priebeh stáže 
Súťažiaci, ktorí boli pozvaní na stáž, budú mať počas jej priebehu zabezpečené ubytovanie, stravu 
a preplatené náklady na dopravu na miesto konania stáže. Počas priebehu Festivalu vedy a techniky 
AMAVET budú mať štatút dobrovoľníka a oprávnenie pohybovať sa v mieste konania podujatia, 
rovnako ako oprávnenie primeraným spôsobom interagovať s účastníkmi tohto podujatia.  
Neplnoletí súťažiaci sa môžu zúčastniť stáže len so súhlasom rodiča, pričom sa zaväzujú rešpektovať 
pokyny zodpovedného koordinátora súťaže. 
 
Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú víťazi vybraní spomedzi platne prihlásených 
účastníkov. Výber víťazov zvolí odborná komisia, ktorá sa skladá zo zamestnancov AMAVET-u 
s prihliadnutím na konzultácie s externými odborníkmi. 
 
Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na stránke AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a 
techniku na odkaze https://www.amavet.sk/ najneskôr 10.12. 2021. 
 
Víťazi tiež budú priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch.  
 
Výhra 
Výhrou v súťaži je darčeková poukážka minimálne v hodnote 200€ na nákup v sieti online predajcu 
Alza a ako potvrdenie diplom pre víťaza. 
 
Kritériá hodnotenia  
Odborná komisia hodnotí práce neverejne a rozhoduje sa podľa nasledovných kritérií: uchopenie 
témy, tvorivosť, originalita, technické spracovanie a inovatívnosť.  
 
Spôsob odovzdania výhry 
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry do 30 dní od ukončenia súťaže. V 
prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštou výhercovi na náklady 
Organizátora. 
 
Ochrana osobných údajov 
Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich prihlásených do súťaže výhradne so súhlasom 
súťažiacich/zákonných zástupcov. Údaje poskytnuté od víťaza súťaže organizátor súťaže použije iba 
pre potreby AMAVET-u. Súťažiaci pod 16 rokov sú povinní mať súhlas o spracovaní osobných údajov a 
zapojenia sa do súťaže od zákonného zástupcu/rodiča. 
 
Záverečné ustanovenia 
Zaslaním príspevku do súťaže prenechávajú súťažiaci všetky licenčné práva na svoje audiovizuálne 
diela Organizátorovi. Zároveň si pred odoslaním príspevku do súťaže vysporiadajú všetky licenčné 
práva tretích osôb (napr. hudobný podklad). Organizátor vlastní výhradné licenčné práva k príspevkom 
zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za 
účelom propagácie súťaže v televízii, tlači, rozhlase, veľkoplošnej reklame a internete na 
neobmedzene. 
 
V Bratislave, dňa 20.9. 2021 


