Súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl o životodarnej vode a prírode
FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET
ŠTATÚT

Článok I.
Preambula
Súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl o životodarnej vode a prírode - Festival štyroch živlov
AMAVET (ďalej len „F4Ž“) dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa,
ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou
formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.
F4Ž je súčasťou projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ s ITMS kódom 312011D582 v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje v Prioritnej osi Vzdelávanie s Konkrétnym cieľom 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a
efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie
kvalifikácie.
Článok II.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže (ďalej len „organizátor") je:
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Zastúpená Ing. Gabrielou Kukolovou, riaditeľkou
Hagarova 4
831 52 Bratislava
www.amavet.sk
Článok III.
Cieľ súťaže
Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov,
podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností.
Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov
v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.
Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt
pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň –
Voda – Vzduch – Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na
základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky. Najlepšie práce
hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie je jedinečné
svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom
ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.
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Článok IV.
Forma súťaže a prezentácie
Princípom je bádať a pritom sa hrať. Prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch
záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú
túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred
hodnotiteľmi na kartónových paneloch/posteroch. Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia
výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje
ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.
Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí,
ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie dôležitých informácií o bádaní. Panely zabezpečí
organizátor súťaže a registrovaným účastníkom pošle technické údaje o posteroch a ich obsahovej náplni.
Článok V.
Priebeh a podmienky súťaže
1. Súťaž F4Ž sa uskutočňuje vždy v mesiaci jún, na záver školského roka a konkrétny termín zverejní
organizátor súťaže na svojej webovej stránke.
2. Registrovanie žiackych tímov zodpovedným pedagógom alebo rodičom (ďalej len „Prihlasovatelia“) končí
najneskôr 8 dní pred termínom súťaže, ktorý je dňom uzávierky prihlasovania. Súčasťou registrácie je
abstrakt projektu, na základe ktorého organizátor posúdi prihlásený projekt či zodpovedá tomuto štatútu
a registráciu žiaka/žiakov potvrdí mailom prihlasovateľovi.
3. Počas registrácie dostávajú odsúhlasené projekty prihlásených žiakov na adresu prihlasovateľa informácie
o forme a obsahu posterov, o programe súťaže a pokyny na príchod účastníkov v sprievode dospelých
osôb (prihlasovateľ alebo ním poverený pedagóg, prípadne rodič), ktorá sa uskutoční v zážitkovom centre
vedy Aurélium, na Bojnickej ulici č. 3 (areál Matador), 831 04 Bratislava-Nové Mesto.
4. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na základe výsledkovej listiny, dodanej hodnotiacou
komisiou, v deň súťaže popoludní.
Článok VI.
Pravidlá súťaže
1. Na jednom súťažnom projekte môže pracovať jeden žiak, alebo žiacky tím s maximálne štyrmi žiakmi.
2. Členovia žiackeho tímu musia byť plne zainteresovaní do realizácie projektu.
3. Na finále súťaže žiaci prezentujú výsledky riešení vo forme posterov, ktoré vypracovali pod vedením
pedagógov – odborných garantov.
4. Pedagóg – odborný garant pôsobí ako metodik a konzultant súťažného tímu.
5. Súťažné tímy je možné prihlásiť najneskôr osem dní pred konaním súťaže, vyplnením elektronickej
prihlášky, zverejnenej na www.amavet.sk.
6. Účasť na súťaži je povinná počas celého trvania programu, od otvorenia až do vyhlásenia výsledkov
a odovzdania ocenení.
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET
Hagarova 4, 831 52 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: amavet@amavet.sk, nemec@amavet.sk,
www.amavet.sk, www.amavet.sk/f4z

Tel: +421 2 448 72 331
Mobil: +421 948 345 177

Článok VII.
Súťažné kategórie
Súťažné kategórie:
1. mladší žiaci – 1. až 5. ročník základných škôl
2. starší žiaci – 6. až 9. ročník základných škôl, alebo príma až kvarta osemročných gymnázií

Článok VIII.
Hodnotenie projektov
1. Organizátor súťaže vymenuje minimálne 5-člennú hodnotiacu komisiu (vrátane predsedu), ktorá posúdi
prihlásené žiacke projekty na súťaži v Bratislave.
2. Žiacke projekty na finále súťaže budú 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 posterovej prezentácie,
f.

prezentačná schopnosť členov tímu.

3. Členovia hodnotiacej komisie hodnotia súťažné projekty na Festivale štyroch živlov individuálne formou
rozhovoru s autormi projektov pri posterových prezentáciách.
4. Každý člen hodnotiacej komisie, na základe rozhovoru s členmi daného súťažného tímu, priradí súťažnému
projektu 0 až 10 bodov. 10 bodov znamená najlepšie splnenie kritérií hodnotenia a 0 bodov znamená
nesplnenie kritérií hodnotenia.
5. Každý súťažný projekt na finále súťaže ohodnotia najmenej 3 hodnotitelia.
6. Každému súťažnému projektu bude pridelený výsledný počet bodov z troch najlepších hodnotení od troch
členov hodnotiacej komisie na základe spočítania bodov.
7. Na základe najvyššieho počtu bodov hodnotiaca komisia vyberie 3 najlepšie projekty z každej vyhlásenej
kategórie, 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.
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Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže, ak si to bude vyžadovať naplnenie cieľa súťaže.
Zmena štatútu bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t.j. zverejnením oznámenia
o zmene štatútu súťaže na www.amavet.sk.
2. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie súťaže bude vykonané
rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením oznámenia o odvolaní súťaže na portáli
www.amavet.sk.
3. Náklady spojené s prenájmom prezentačného priestoru, stravovaním (občerstvenie a obed) súťažiacich
a odborných garantov počas súťaže zabezpečuje organizátor súťaže.
4. Každý súťažiaci dostane certifikát o účasti.
5. Rozhodnutie hodnotiacej komisie po odsúhlasení vyhlasovateľom je neodvolateľné.
6. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas aj s tým, že vyhlasovateľ a organizátor súťaže sú
oprávnení zverejniť mená a fotodokumentáciu súťažiacich v masovo-komunikačných prostriedkoch,
médiách, tlačených a elektronických dokumentoch ako aj použiť na reklamné a propagačné účely súťaže
bez nároku na odmenu.
8. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.
9. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Festivalu štyroch živlov 24. apríla 2019.

V Bratislave, 24. apríla 2019
Za organizátora:

Ing. Gabriela Kukolová
riaditeľka
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