
ŠTATÚT SÚŤAŽE  
 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže SBG - write an essay (ďelej len ,,súťaž,,) na 
facebookovej, instagramovej a webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. 
 

I. Vyhlasovateľ súťaže  
 
Vyhlasovateľom súťaže SBG - write an essay je Súkromné bilingválne gýmnázium Ružomberok so 
sídlom: Bystrická cesta 174/5, Ružomberok 03401 
 

II. Charakteristika súťaže a jej ciele 
 
1. SBG - write an essay je celoslovenská súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku pre študentov 5. - 9. 
ročníka Základných škôl. 
 
2. Cieľom súťaže je podporovať kreativitu u študentov  5. - 9. ročníka základných škôl v oblasti    
anglického jazyka  
 
3. Poslaním súťaže je: 
 a) motivovať mladých študentov k tvoreniu a kreativite v anglickom jazyku 
 b) rozširovať poznatky študentov v problematike anglického jazyka a jeho správneho 
používania 
 

III. Podmienky účasti na súťaži  
 
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti 5.-9. ročníka ZŠ s v anglickom jazyku napísanou esejou  
 
KATEGÓRIA 5. ročník   
 témy:  a) rodina  
   b) moja záľuba  
   c) môj vzor 
   d) umenie (myslí sa: hudba, maľba, fotografia, tanec, spev,   
  divadlo...) 
   
 
 
KATGÓRIA 6. ročník 
  témy:  a) rodina  
   b) moja záľuba  
   c) môj vzor 
   d) umenie (myslí sa: hudba, maľba, fotografia, tanec, spev,   
  divadlo...) 
      
 
KATEGÓRIA 7. ročník  
 témy:  a) rodina 
   b) moja záľuba  
   c) môj vzor 
   d) umenie (myslí sa: hudba, maľba, fotografia, tanec, spev,   
  divadlo...) 
     
 
KATEGÓRIA 8. ročník  
 témy:  a) rodina 
   b) moja záľuba  



   c) môj vzor 
   d) umenie (myslí sa: hudba, maľba, fotografia, tanec, spev,   
  divadlo...) 
     
 
KATEGÓRIA 9. ročník  
 témy:  a) rodina 
   b) moja záľuba  
   c) môj vzor 
   d) umenie (myslí sa: hudba, maľba, fotografia, tanec, spev,   
  divadlo...) 
   

 
IV. Priebeh súťaže  

 
1. Súťažné príspevky je možné zasielať na mailovú adresu: sbg.sutaz @gmail.com od 7. 10. 2019 - 
21. 11. 2019  
 
2. Odovzdané príspevky musia byť v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) Každý 
autor zodpovedá za obsah svojho diela a jeho autentickosť.  
 
3. Súťažiaci sa prihlási do súťaže prostredníctvom registračného formuláru. Odkaz na tento formulár 
môžu súťažiaci nájsť na facebookovej, instagramovej stránke @sbgrk a na webovej stránke školy 
https://sukromna-skola.edupage.org/  
   
4. Autor so zaslaním príspevku súhlasí so zverejnením svojho diela a osobných údajov v rozsahu: 
meno a priezvisko, názov a adresa školy, rok štúdia, na webovej stránke Súkromného bilingválneho 
gymnázia v Ružomberku, na Instagramovej stránke - @sbgrk a na Facebookovej stránke @sbgk a to z 
dôvodu zverejnenia výsledkovej listiny  
 
5. Súťažiaci pošlú svoje príspevky do súťaže prostredníctvom emailu sbg.sutaz@gmail.com 
 
6. Počas návštevy súťažiacich v priestoroch Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberku bude 
prebiehať podsúťaž s názvom: Označ nás na Instagrame, ktorej sa môže súťažiaci  zúčastniť 
nasledovným spôsobom: súťažiaci sa v priestoroch Súkromného bilingválneho gymnázia odfotí vo 
vlastnej réžií a fotografie pridá na svoj Instagramový profil, kde označí Súkromné bilingválne 
gymnázium všetkými spôsobmi*  
*hastagom v príspevku, označením v príspevku, označením na fotografií, zdieľaním v príbehu, 
označením v príbehu, hastegom v príbehu 
 
7. Vyhodnotenie bodu 6. bude prebiehať na druhý deň o 18:00 očividným a spravodlivým losovaním 
na oficiálnej instagramovej stránke Súkromného bilingválneho gymnázia @sbgrk 
 
8. Výherca bodu 6. získa cenu v materiálnej podobe ktorá mu bude zaslaná poštou 
 
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neposlať cenu vylosovanému súťažiacemu, ak nebudú splnené 
všetky podmienky, uvedené v bode 6.  
 

V. Hodnotenie príspevkov  
 

1. Všetky príspevky ohodnotí odborná porota zložená z pedagógov a native speakerov v oblasti 
anglického jazyka  
 
2. Každý člen hodnotí príspevky individuálne. O víťazovi rozhodnú porotcovia na základe súčtu 
udelených bodov a spoločnej diskusie o jednotlivých príspevkoch  



 
3. V príspevkoch bude porota hodnotiť formálne a obsahové parametre ako: štylistika, obsah, 
kompozícia, jazyk, gramatika, celkový dojem. Pomer bodovania jednotlivých zložiek určí porota.  
 
4. Príspevok nebude hodnotený ak: 
 a) nespĺňa podmienky, ktoré učil vyhlasovateľ súťaže 
 b) autor akýmkoľvek spôsobom poruší vo svojom diele autorský zákon 
 c) súťažiaci zašle príspevok bez vyplnenia registračného formulára  
 d) je príspevok hanlivý, antiseministický, netaktný, impertinentný, antimenšinový a 
antimorálny 
  
5. Vyhodnotenie sa bude konať 26.11.2019 v priestoroch Súkromného bilingválneho gymnázia v 
Ružomberku. Sprievodný program vyhodnotenia bude zahŕňať diskusiu s porotou a odborné 
prednášky.  
 
6. Podrobnosti o programe slávnostného vyhodnotenia zverejní vyhlasovateľ súťaže na Facebookovej 
a Instagramovej stránke Súkromného bilingválneho gymnázia a prostredníctvom informačného mailu 
súťažiacim.  
 
7. V každej kategórií sa udeľuje diplom spolu s vecnou cenou za tri najlepšie príspevky. V prípade 
nedostatočnej kvality príspevkov si usporiadateľ (Súkromné bilingválne gymnázium) uplatňuje právo 
diplom a cenu neudeliť.  
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. 
 
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút alebo zrušiť súťaž, o čom bude informovať na 
webovej, facebookovej a instagramovej stránke Súkromného bilingválneho gymnázia. 
 
3. Súťažiaci sa všetkých aktivít spojených so súťažou zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. 
 


