
Podmienky a pravidlá súťaže Festival vody 2022  

 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže Festival vody je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci 

vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť. 

2. Súťažného projektu „Festival vody 2022“ sa môžu zúčastniť 2-5 členné žiacke tímy  

zo základných škôl a osemročných gymnázií.  

3. Súťažné kategórie: 

 Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl  

 Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka 

osemročných gymnázií 

4. Súťažné témy: 

 Kategória I:  

1. Význam vody pre život človeka (napr. návrh na hru, prostredníctvom ktorej objas-

níte dôležitosť vody) 

2. Kolobeh vody v prírode (napr. model znázorňujúci hydrologické procesy v prírode) 

3. Vlastnosti vody (napr. jednoduchý experiment, porovnanie vlastností vody z vodo-

vodu,  dažďovej vody a povrchovej vody) 

4. Pitná voda a jej využite (napr. anketa v obci/meste/škole, na čo všetko využívame 

pitnú vodu) 

5. Dažďová voda - význam vo vodárenstve (napr. projekt zameraný na využívanie 

dažďovej vody) 

6. Kanál nie je odpadkovým košom (napr. návrh na hru; anketa čo ľudia vyhadzujú  

do kanalizácie)  

 Kategória II:  

1. Vodárenský kolobeh vody (napr. model znázorňujúci vodárenský kolobeh vody) 

2. Chemické zloženie vody (napr. návrh experimentu, sledovanie pH) 

3. Cesta vody, od vodného zdroja do kohútikov (napr. zhotovenie modelu distribúcie 

vody) 

4. Hospodárenie s vodou (napr. využitie dažďovej vody v budovách/domoch) 

5. Modro - zelená infraštruktúra v krajine (napr. využitie opatrení blízkych prírode v 

obciach/mestách) 

6. Cesta odpadovej vody, od miesta vzniku po čistiareň odpadových vôd (napr. aktivi-

ty zamerané na objasnenie vzniku, odvádzania a čistenia odpadových vôd) 

5. Žiacke tímy (min. 2 max. 5 žiakov) do súťaže prihlasuje pedagóg, ktorý je odborným 

garantom žiackeho projektu. Pedagóg – odborný garant pôsobí ako metodik a konzultant 

súťažného tímu. 

6. Každá škola môže do súťaže prihlásiť len jeden projekt v I. kategórii a len jeden projekt 

v II. kategórii. 

7. Súťažné príspevky: do súťaže je možné prihlásiť 2D alebo 3D projekt na jednu z ponúkaných 

tém súvisiacu s problematikou vody, jej dôležitosti a nenahraditeľnosti. Metodicky môže ísť 

o tvorbu makety/modelu, experiment, terénny výskum, pozorovanie, štúdium literatúry, 

dotazník, učebné pomôcky a hry a pod.  

8. Do súťaže sa tímy môžu prihlásiť v termíne od 10.10.2022 do 20.11.2022. 

9. Prihlasovanie do súťaže sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára 

na stránke https://www.bvsas.sk/modra-skola/.  

10. Spolu s vyplneným formulárom je potrebné zaslať aj abstrakt projektu (max. rozsah 1A4). 

K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu. 

11. Zaslanie prihlášky a abstraktu do súťažného projektu je vyjadrením súhlasu s použitím 

informácií uvedených v prihláške, ako aj prihláseného diela pre účely propagácie projektu 

Festival vody, organizátora súťaže a partnerských organizácií.  

12. Hodnotiaca komisia vyberie tímy, ktoré postúpia do finále súťaže. O postupe ich bude 

informovať najneskôr do 25. 11. 2022. 



13. Finále súťaže sa uskutoční 07. 12. 2022 vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave.  

V rámci finále súťaže žiaci odprezentujú svoje 2D alebo 3D projekty, ktoré vypracovali pod 

vedením pedagógov – odborných garantov.  

14. Náklady spojené so stravovaním (občerstvenie a obed), cestovné náklady  

(pre mimobratislavské školy, na základe platných cestovných lístkov autobusu alebo vlaku 2. 

vozňovej triedy), a ubytovacie náklady (pre školy vzdialené viac ako 250 km od Bratislavy), 

ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou súťažného tímu a jeho odborného garanta na finále súťaže 

uhrádza vyhlasovateľ súťaže. 

15. Počas finále Festivalu vody súťažné tímy prezentujú svoje projekty formou posterov, ktoré 

majú nasledovné parametre: 

 
 



16. V rámci finále budú žiacke projekty hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:  

a. stupeň zvládnutia zvolenej témy,  

b. úroveň vedomostí a praktických zručností členov súťažného tímu, 

c. kreativita autorov a originalita projektu,  

d. spolupráca členov tímu (tímová práca),  

e. odborná a vizuálna úroveň prezentácie,  

f. prezentačná schopnosť členov tímu.  

17. O výsledkoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná hodnotiaca komisia určená 

organizátorom súťaže.  

18. Každý člen hodnotiacej komisie priradí súťažnému projektu 0 až 10 bodov na základe plnenia 

kritérií hodnotenia. 

19. Na základe najvyššieho počtu bodov hodnotiaca komisia vyberie 3 najlepšie projekty v I. 

kategórii a 3 najlepšie projekty v II. kategórii, ktorých autori budú ocenení diplomami  

a vecnými cenami. Hodnotiaca komisia môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť  

aj o neudelení niektorého ocenenia, alebo o udelení špeciálnej ceny. 

20. Výsledky súťaže budú vyhlásené 07. 12. 2022 v priestoroch Vodárenského múzea BVS 

v Bratislave a následne zverejnené na stránke https://www.bvsas.sk/modra-skola/.  

a facebookovom profile vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.  

 


