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BANKOMAT KREATIVITY 
 

Výtvarná súťaž pre žiakov vzdelávacieho programu Ja a peniaze 
 
 

Súťažná téma 

Ako (ne)tradične šetriť na energiách 

 

Cieľ súťaže 
• prebudiť u žiakov kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu 

a finančnú gramotnosť, 

• rozvíjať u žiakov schopnosť aktívne realizovať vlastné nápady, byť schopný ich 

tvorivo prezentovať a zodpovedať si za ich výsledky. 

 

Zadanie projektu 
 

Ceny za energie každým dňom enormne rastú. Rôzne svetové krízy spôsobili výrazné 

zdražovanie aj na Slovensku. Jedinou možnosťou, ako ušetriť na energiách, je znížiť 

ich spotrebu. Najčastejšie sa hovorí o úsporách vo výške 10 až 15 percent. 

 

Popri nákladných opatreniach (výmena okien, zateplenie, kúpa nových spotrebičov) 

sa úspory dajú dosiahnuť aj šetrnejším správaním, vďaka ktorému nie je potrebné 

siahať hlboko do vrecka. Šetrnejšie zvyky môžeme nadobudnúť často pri bežných 

aktivitách alebo využiť stále populárnejšie alternatívne spôsoby šetrenia energiami. 

 

Ako by to ale reálne mohlo vyzerať? Ako sa individuálne a efektívne postaviť 

zvyšovaniu cien energií? Aké (ne)tradičné spôsoby a formy šetrenia energiami 

by bolo možné zvoliť? 

 

Výzva 
 

Staňte sa kreatívnymi tvorcami inšpiratívnych spôsobov šetrenia energiami. Zamyslite 
sa a navrhnite tvorivé a (ne)tradičné spôsoby alebo formy znižovania nákladov 
za energie, podľa vlastného uváženia, ktoré symbolicky (výtvarne) zobrazíte. 

Znázornite, ako bude vaše riešenie/riešenia fungovať, na čom bude/budú 
založené, v čom bude spočívať jeho/ich jedinečnosť a efektívnosť.  

Buďte nápadití, tvoriví a nebojte sa prinášať aj rôzne sci-fi riešenia. 
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Podmienky súťaže 
 

 

Súťažiaci 
 

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl, ktorí sú v školskom roku 
2022/2023 zapojení do programu Ja a peniaze. 

Do súťaže žiakov prihlasuje učiteľ vyplnením elektronickej prihlášky v termíne 
od 20. októbra 2022 do 28. februára 2023. 

Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: 

o kategória 1. – 2. ročník ZŠ, 
o kategória 3. ročník ZŠ a vyššie. 

Súťažné práce bude hodnotiť 3-členná odborná porota, ktorú zostaví usporiadteľ. 

Forma a kritériá súťažnej práce 

Súťaž je možné realizovať podľa vlastného výberu v jednej z dvoch foriem: 

o forma A: individuálna práca žiaka (samostatné dielo), 
o forma B: kolektívna práca viacerých žiakov (tím/skupina žiakov, resp. trieda). 

Do súťaže budú prijaté iba plošné práce – maľby, kresby, grafiky. Rozmer diela: 
jednotne pre všetky kategórie – papier/plagát formátu A3 alebo A2 (jednostranne). 
Súťažné práce môžu byť vyhotovené akoukoľvek výtvarnou technikou, napríklad: 
akvarel (vodové farby), olejomaľba, tempery, pastelky, voskovky a pod. 

Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo (nie je možné pri jednom 
účastníkovi kombinovať obe formy súťaže), počet súťažných prác za školu nie je 
obmedzený. 

Súčasťou práce nie je textový popis nápadu (ten stručne popíše pedagóg až v online 
prihláške), ale len obrazové prevedenie. Ak je nevyhnutné doplniť niektoré obrazy 
sprievodným slovom (napr. v prípade komiksu a pod.), nesmie ísť o celé vetné 
konštrukcie, ale len o stručné doplňujúce/vysvetľujúce heslá.  

Hlavnými hodnociami kritériami sú:  

1. inovatívnosť a netradičnosť riešenia témy, 
2. kreatívne a zaujímavé umelecké spracovanie. 

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 28. februára 2023 (uzávierka súťaže) spolu s 
elektronickou prihláškou naskenované e-mailom (maximálne 15 MB veľkosť súboru) 
na adresu: borbely@jaslovensko.sk (v prílohe) alebo poštou na korešpondenčnú 
adresu: 

mailto:borbely@jaslovensko.sk
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Junior Achievement Slovensko, n. o. 
Róbert Borbély – programový manažér 
Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica 

Obálku (email) označte heslom “Bankomat kreativity 2022/23”. 

Na zadnej strane práce (resp. v sprievodnej správe/email) bude uvedené: zvolená 
kategória a forma súťaže, názov a adresa školy, meno učiteľa, meno(-á) súťažiaceho(-
ich). 

Pravidlá súťaže 
 

• Súťaž je jednokolová s vyhodnotením v marci 2023. Vyhodnocuje sa 

zverejnením na webovom sidle usporiadteľa pre každú kategóriu zvlášť. Porota 

má právo nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto.  

• Víťazi získavajú diplomy a vecné ceny. 

• Hodnotené budú iba výtvarné práce, ktorých obsah, označenie a spôsob 

zaslania usporiadateľovi bude v súlade so súťažnými podmienkami. 

• Súťažná práca je vlastnou tvorbou (vlastným riešením zadanej témy) 

súťažného tímu, ktorý sa do súťaže prihlásil. 

• Nie je dovolené kopírovať iné riešenia alebo nápady iných osôb, organizácii 

a tretích strán. 

• Víťažné práce sa nevracajú autorom a stávajú sa majetkom usporiadateľa. 

• Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek skrátiť, prerušiť 

alebo zrušiť bez akejkoľvek náhrady či zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. 

• Účasťou v súťaži udeľuje účastník organizátorovi súhlas na spracúvanie 

všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený 

osobné údaje súťažiaceho spracúvať na účely realizácie súťaže, jeho 

propagácie a vyhodnotenia. 

 

S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu, je možné sa obrátiť 
na projektového manažéra: Róbert Borbély, borbely@jaslovensko.sk,                         
0911 268 884. 

 

Tip pre učiteľa 

Pred samotnou tvorbou výtvarných prác je vhodné so žiakmi viesť diskusiu na tému 

PRÍJMY A VÝDAVKY, HOSPODÁRENIE V DOMÁCNOSTI (obsiahnutá aj v učebnici 

Ja a peniaze, kap. 2 a kap. 3) – vieme sa správať zodpovedne; koľko to stojí; čo sú to 

výdavky, za čo platíme. Žiaci si môžu urobiť v domácnosti malý prieskum, akým 

spôsobom najčastejšie šetria výdavky (nielen za energie) ich rodičia či starí rodičia. 
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