
Vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 

Súťaž: „Vychytaj problémy svojho mesta!“ 
 
  

1. Vyhlasovateľ: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, zastúpený riaditeľom Mgr. 
Ctiborom Košťálom 
 
 

2. Predmet súťaže: zasielanie podnetov ilustrujúcich problémy v meste/obci súťažiacich 
 
 

3. Dôležité termíny:   
 

25.10.2012 o 10.00 hod.  vyhlásenie súťaže „Vychytaj problémy svojho mesta!“  
13.11.2012 o 24.00 hod. uzávierka súťaže „Vychytaj problémy svojho mesta!“  
25.10. – 14.11.2012  priebežné vyhodnocovanie zaslaných podnetov odbornou porotou  
15.11.2012    vyhlásenie víťazov súťaže „Vychytaj problémy svojho mesta!“  
 
 

4. Podmienky súťaže: 
 

Súťaž je určená pre študentov všetkých stredných škôl na Slovensku vo veku od 14 do 19 
rokov.  
 
Študenti majú do súťaže posielať podnety zo svojho mesta/obce ilustrujúce nasledovné problémy 
v ich meste/obci.  

 
1. nepokosené verejné priestranstvo, zanedbaná zeleň v meste/obci - burina, vyschnuté kvety 

a tráva; 
2. znečistené verejné priestranstvo – porozhadzované odpadky, cigaretové ohorky; 
3. poškodený mestský inventár – lavičky, odpadkové koše, fontána, detské ihrisko;   
4. výrub stromov – kde by bol potrebný a naopak, kde bol urobený zbytočne, prípadne bez 

povolenia;  
5. grafity na stavbách, zastávkach MHD, mestskom inventári; 
6. vrak auta, alebo dlhodobo nepojazdné vozidlo zaberajúce parkovacie miesta, autá parkujúce 

mimo zóny na to vyhradenej, chýbajúce parkovacie miesta;  
7. poškodené zastávky MHD, frekventované zastávky MHD bez prístrešku, chýbajúce zastávky 

MHD;    
8. chýbajúce alebo poškodené kanalizačné poklopy, nepriechodná kanalizácia; 
9. poškodený chodník, pešia zóna, schodisko, chýbajúci chodník; 
10. zle umiestnené dopravné značenie zabraňujúce výhľadu alebo zhoršujúce plynulosť dopravy; 
11. zle vyspádované cesty, zničené cesty s jamami, výmoľmi, chýbajúce cesty;  
12. ilegálne skládky odpadu = „čierne skládky odpadu“; 
13. stavba bez stavebného povolenia = „čierna stavba“, torzo rozostavanej budovy;   
14. chýbajúce bezbariérové vstupy na chodníkoch, v mestských/obecných zariadeniach,     

zábrany na komunikáciách; 
15. dlhodobá prítomnosť asociálov na námestiach, v parkoch, pred obchodnými domami.    



Do súťaže je možné zaslať ku každému z vyššie uvedených pätnástich problémov 
maximálne jeden podnet. A teda do súťaže môžu súťažiaci zaslať maximálne pätnásť 
podnetov.    
  
 

4.1.  Odovzdanie návrhu 
 
Aby boli poslané podnety uznané a zaradené do súťaže, je potrebné zasielať ich v nasledovnej 
forme: 
 
Každý podnet očíslujte, stručne (pár vetami) opíšte problém a napíšte čo najpresnejšie, kde sa tento 
podnet vo vašom meste/obci nachádza s možnosťou využiť Google mapy. K podnetu priložte 
fotografiu a priraďte jej číslo podnetu.  
 

Príklad súťažného podnetu (z portálu Odkazprestarostu.sk): 
 
Podnet č. 1: 
Opis problému: Na rozhraní ulíc Kalinčiakova a Odbojárov leží poničená dopravná značka. Nikto si to, 
samozrejme, ešte nevšimol...neďaleko sídli polícia, ľudia každý deň okolo toho chodia a nikto sa k 
tomu nehlási. Okrem osadenia značky by nezaškodilo aj pozametať v okolí. 
Miesto problému: Kalinčiakova ulica a Odbojárov, Bratislava 
Fotografia:  
                                    Podnet č. 1: 

 
 
Takto zdokumentovaný podnet pošlite emailom na bulkova@governance.sk. V prípade, že chcete 
odoslať podnety k viacerým alebo všetkým pätnástim problémom, zasielajte ich súčasne v jednom 
emaile, až keď nazbierate všetky, ktoré chcete do súťaže odoslať. Nezasielajte podnety po jednom.       
 
Prijatie každého e-mailu so súťažnými podnetmi potvrdíme. Náhodne vybrané podnety si pôjdeme 
pozrieť aj osobne. V prípade doplňujúcich otázok, kontaktuje, prosím, Máriu Bulkovú na tel. č.: 0910 
444 636 alebo na bulkova@governance.sk. 
 
Zaslaním podnetov súťažiaci: 
- potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže tak, ako sú tu uvedené, 
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- potvrdzuje súhlas s použitím svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, názov 
školy, ktorú aktuálne navštevuje, na účely prezentácie a vystavenia ním zaslaných podnetov a pre 
potreby sprievodných aktivít bezprostredne súvisiacich so súťažou, 
- potvrdzuje súhlas so zverejnením ním zaslaných podnetov pre potreby sprievodných propagačných 
aktivít bezprostredne súvisiacich so súťažou, 
- čestne prehlasuje, že fotografie ilustrujúce zaslané podnety vyhotovil sám.   
  
 

4.2. Vyhodnotenie návrhov 
 
Vyhodnotenie návrhov vykoná porota zložená z ľudí podieľajúcich sa na tvorbe portálu 
Odkazprestarostu.sk, prizvaní budú aj novinári, odborníci na fungovanie samospráv a zástupcovia 
samospráv. Víťazmi súťaže budú tí súťažiaci, ktorí pošlú podnet k aspoň dvanástim z vyššie 
uvedených pätnástich problémov, a teda dohromady dvanásť podnetov ilustrujúcich dvanásť 
rôznych problémov. Súťažné podnety je potrebné zaslať súčasne v jednom emaile.  
 
Všetci súťažiaci, ktorí pošlú podnet k aspoň dvanástim z vyššie uvedených pätnástich problémov, 
budú odmenení propagačnými predmetmi Odkazprestarostu.sk (tričko, taška, odznak v týchto 
dizajnoch http://www.odkazprestarostu.sk/sutaz-pre-skoly). 
 
Absolútnymi víťazmi budú traja súťažiaci, ktorí pošlú podnet k aspoň dvanástim z vyššie uvedených 
15 problémov, a teda dohromady dvanásť podnetov ilustrujúcich dvanásť rôznych problémov ako 
prví traja. Súťažné podnety je potrebné zaslať súčasne v jednom emaile. 
 
 

4.3. Vyhlásenie výsledkov súťaže 
 
Vyhlásenie výsledkov vykoná vyhlasovateľ formou označenia troch súťažiacich, ktorí poslali podnet 
k aspoň dvanástim z vyššie uvedených pätnástich problémov, a teda dohromady dvanásť podnetov 
ilustrujúcich dvanásť rôznych problémov ako prví traja, na facebookovom profile projektu 
Odkazprestarostu.sk, a taktiež písomne formou e-mailu adresovaného každému súťažiacemu. 
 
 

4.4. Odmena 
 
Víťaz prvej ceny získa Google Tablet Nexus 7, propagačné produkty Odkazprestarostu.sk a spustenie 
portálu Odkazprestarostu.sk v jeho/jej meste.  
 
Víťaz druhej ceny získa smartfón, propagačné produkty Odkazprestarostu.sk a spustenie portálu 
Odkazprestarostu.sk v jeho/jej meste.           
 
Víťaz tretej ceny získa lomo fotoaparát, propagačné produkty Odkazprestarostu.sk a spustenie 
portálu Odkazprestarostu.sk v jeho/jej meste. 
 
Tri špeciálne ceny: 
predplatné elektronického vydania týždenníka .týždeň – vstup do online vydania .týždňa 
 
Špeciálna cena pre prvého súťažiaceho/ prvú súťažiacu v Trnavskom kraji: retro mestský bicykel od 
pecobikes.sk a iniciatívy lepsiatrnava.sk.     
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Upozornenie: 
 
Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. 
Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom 
množstve ako určí vyhlasovateľ a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. 
Vyhlasovateľ  súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou 
a jej užívaním. 
 
Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom 
súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry. Ak výherca do 10 kalendárnych dní neoznámi súhlas/ nesúhlas s 
prevzatím výhry, výhra prepadá v prospech organizátora. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po 
dohode s dodávateľom osobne alebo poštou. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo 
poškodenie výhry počas prepravy poštou.  
 
V prípade, že výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá nedosiahla 18 rokov alebo osoba, ktorá nie je 
plne spôsobilá na právne úkony, výhra bude odovzdaná len po súhlase zákonného zástupcu alebo 
opatrovníka. 
 
 
Partneri súťaže  
 

 
 

                                 


