Pravidlá súťaže YPSILON v školskom roku 2020/2021
1.

Usporiadateľ súťaže

1.1.

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je LEXICON SLOVAKIA o.z., IČO:
52475549, Bačíkova 329/6, 040 01 Košice, korešpondenčná adresa: LEXICON SLOVAKIA
o.z., P.O.BOX 33, 040 11 Košice, ďalej iba „Usporiadateľ“.

1.2.

Úplné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii na webovej stránke www.ypsilonsutaz.sk.
Akékoľvek otázky k súťaži možno klásť elektronickou poštou na info@ypsilonsutaz.sk
alebo telefonicky na +421 917 647 329

2.

Poslanie súťaže
YPSILON – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete
slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať
slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať
žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Úlohou súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou
tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

3.

Účastníci súťaže a vekové kategórie

3.1.

Súťaž prebieha v 9-tich kategóriách:
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON
Kategória YPSILON

1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,
2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
5 – žiaci 5. ročníka ZŠ,
6 – žiaci 6. ročníka ZŠ,
7 – žiaci 7. ročníka ZŠ,
8 – žiaci 8. ročníka ZŠ,
9 – žiaci 9. ročníka ZŠ.
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3.2.

Žiak nemôže súťažiť v nižšej vekovej kategórii než tej, do ktorej patrí podľa ročníka a
druhu školy, ktorú navštevuje. Môže však súťažiť v ľubovoľnej vyššej kategórii.

3.3.

Žiaci sa do súťaže prihlasujú u školského koordinátora. Škola by mala umožniť účasť
každému žiakovi, ktorý prejaví záujem, bez ohľadu na jeho školský prospech.

3.4.

Súťaž sa môže uskutočniť iba na školách, ktoré do nej prihlásia aspoň 10 žiakov
(spolu vo všetkých kategóriách).

4.

Účastnícky poplatok

4.1.

Podmienkou účasti žiaka na súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku
(„štartovného“), ktorého výška je v šk. roku 2020/2021 stanovená na 5,00 € na
súťažiaceho. Poplatok sa uhrádza na účet Usporiadateľa spoločne za všetkých
prihlásených žiakov školy.
Školy sa môžu podľa svojich možností rozhodnúť, či uhradia účastnícky poplatok z
vlastných zdrojov (sponzori, 2% dane, ZRPŠ) alebo ho vyzbierajú od súťažiacich.

4.2.

Prihlásenie do súťaže je záväzné. Po uhradení účastníckeho poplatku je storno 100 %.
V prípade, že sa niektorá škola uzavrie z dôvodu karanténnych opatrení, stanovia sa
pre predmetnú školu náhradné termíny. Ak škola nebude mať možnosť zúčastniť sa
súťaže ani v náhradných termínoch, garantujeme vrátenie účastníckeho poplatku vo
výške 100%.

4.3.

V prípade neúčasti prihláseného žiaka na súťaži sa mu uhradený účastnícky poplatok
nevracia, a to bez ohľadu na dôvod neúčasti. Prihlásený žiak môže prenechať svoje
miesto v súťaži inému žiakovi školy. O takejto zmene je potrebné Usporiadateľa
informovať.

5.

Termín konania súťaže

5.1.

V školskom roku 2020/2021 bude prebiehať súťaž v piatok 27.novembra 2020 Termín
registrácie účastníkov je stanovený do 12.novembra 2020.

5.2.

Vo výnimočných prípadoch je možné po dohode s Usporiadateľom preložiť súťaž na
neskorší termín. Usporiadateľ má rovnako právo na zmenu termínov a pravidiel
v závislosti od aktuálnej situácie na školách týkajúcej sa pandémie COVID 19.
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6.

Súťažné testy

6.1.

Tím organizátorov pripravuje deväť testov rôznej úrovne náročnosti. Organizátori
priraďujú tieto testy jednotlivým vekovým kategóriám s prihliadnutím na špecifiká
jednotlivých školských systémov (viď. bod 3.1).

6.2.

Testy sú zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie.
Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov,
podnecujú ich flexibilitu.

7.

Spôsob vypracovania testu

7.1.

Na vypracovanie testu majú súťažiaci 45 minút. Ak súťažiaci vypracuje test v kratšom
čase, nemá to vplyv na hodnotenie.

7.2.

Súťažiaci vyznačujú svoje odpovede priamo do testu na základe zadania v otázke.

7.3.

Súťažiaci v testoch uvádzajú svoje mená, triedu a názov školy.

7.4.

Počas práce môžu súťažiaci používať iba písacie potreby. Nesmú používať učebnice
ani iné publikácie, zošity, mobilné telefóny ani iné pomôcky.

8.

Spôsob hodnotenia

8.1.

Ak žiak niektorú úlohu nevyrieši, t. j. nevyznačí v teste žiadnu odpoveď, získava za
ňu 0 bodov.

8.2.

Kategória YPSILON 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ: 100 bodov
Kategória YPSILON 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ: 100 bodov.
www.ypsilonsutaz.sk
info@ypsilonsutaz.sk

8.3.

Žiak, ktorý odovzdá prázdny test, nebude zaradený do výsledkov.

8.4.

Na základe výsledného skóre sa zostaví celkové poradie súťažiacich, a to osobitne
v každej vekovej kategórii.

9.

Zverejnenie výsledkov súťaže

9.1.

Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na internetovej stránke www.ypsilonsutaz.sk,
najneskôr v piatok 22. januára 2021. V rámci ochrany osobných údajov budú
podrobné výsledky viditeľné iba pre koordinátora danej školy. Zároveň budú
distribuované diplomy pre všetkých súťažiacich a ceny pre najúspešnejších z nich.

10.

Ceny pre najúspešnejších súťažiacich

10.1. Každý súťažiaci dostane diplom o absolvovaní súťaže. Najúspešnejší účastníci
v kategóriách Y5, Y7, Y8 a Y9 dostanú potvrdenie o umiestnení v rámci Slovenska,
príslušného kraja a okresu. (Potvrdenie môže účastník využiť pri prijímacích skúškach
na 8 ročné gymnáziá a stredné školy)
10.2. Prvé miesto bude odmenené SMARTFÓNOM, druhé a tretie miesto vecnými cenami.
1. cenu v kategórii získa súťažiaci s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov
bude výherca vyžrebovaný spomedzi súťažiacich, ktorí dosiahli tento najvyšší počet
bodov. Rovnaký postup bude zvolený pri 2. a 3. cene. Týmto systémom budú
oceňovaní žiaci v každej kategórii.
10.3. Vecné ceny budú súťažiacim zaslané poštou na adresu školy najneskôr do 31. januára
2021.
10.4. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie
vecných cien, ktoré by bolo spôsobené prepravnou spoločnosťou. V takýchto
prípadoch začne Usporiadateľ na písomnú žiadosť adresáta reklamačné konanie
s prepravcom.
10.5. Výhercovia vecných cien nemajú právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej
hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

11.

Diskvalifikácia súťažiaceho
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11.1. Každý žiak, ktorý sa prihlási do súťaže, tým zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže
a zaväzuje sa ich presne dodržiavať spolu s pokynmi, ktoré bude dostávať v priebehu
samotnej súťaže. Ak učitelia pri administrácii testov zistia, že niektorý súťažiaci vážne
porušil tieto pravidlá a pokyny, majú právo ho diskvalifikovať. Toto právo má aj
Usporiadateľ, pokiaľ zistí vážne porušenie pravidiel zo strany súťažiaceho. Za osobitne
vážne porušenie pravidiel sa považuje najmä odpisovanie, pomoc ostatným súťažiacim
a používanie zakázaných pomôcok.
11.2. Každá škola, ktorá prihlási žiakov do súťaže, tým zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami
súťaže a zaväzuje sa zabezpečiť priebeh súťaže v súlade s pokynmi, ktoré dostane od
Usporiadateľa. Ak Usporiadateľ získa dôveryhodné poznatky o tom, že na niektorej
škole došlo k vážnemu porušeniu týchto pokynov a priebeh súťaže na škole nebol
regulárny, vyhradzuje si právo diskvalifikovať súťažiacich z takejto školy. Za osobitne
vážne porušenie pravidiel zo strany školy sa považuje najmä odtajnenie súťažných
testov pred určeným časom, nedostatočný či príliš benevolentný dozor počas súťaže,
pomáhanie žiakom zo strany učiteľov či dodatočné upravovanie vyplnených testov.
11.3. Uhradený účastnícky poplatok sa diskvalifikovaným súťažiacim nevracia.

12.

Reklamácie a úprava pravidiel súťaže

12.1. Každý súťažiaci má právo reklamovať svoj výsledok uvedený vo zverejnených
výsledkoch súťaže. Reklamácie musia byť zaslané Usporiadateľovi súťaže písomne
(elektronickou poštou alebo listom) najneskôr 14 dní po zverejnení výsledkov súťaže
na internete. Telefonicky sa reklamácie neprijímajú.
12.2. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie si Usporiadateľ vyhradzuje právo
dodatočne zmeniť zverejnené výsledkové listiny tak, aby zodpovedali správnym
výsledkom.
12.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o výklade pravidiel súťaže. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa pravidiel súťaže, jej priebehu či výsledkov, bude
rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
12.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných okolností upraviť v
nevyhnutnej miere pravidlá súťaže. Každú úpravu pravidiel súťaže Usporiadateľ v čo
najkratšom termíne vhodným spôsobom zverejní.
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13.

Osobné údaje

13.1. Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi,
ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s
účinnosťou od 25. mája 2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Všetky osobné
údaje v poskytnutom rozsahu (meno, priezvisko, titul, email, telefónne číslo, číslo účtu
– ak boli poskytnuté) sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú k účasti v súťaži a fakturačné
údaje po zákonom stanovenú dobu. Súhlas sa udeľuje za účelom registrácie, evidencie
a komunikácie súvisiacej s účasťou školy v súťaži, ktorú zastupuje dotknutá osoba.
Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať, požadovať prístup k osobným
údajom, má právo na zabudnutie, vymazanie údajov, obmedzenie spracúvania
a podanie námietky. Tento súhlas sa neposkytuje tretím stranám. Bližšie informácie
týkajúce sa ochrany osobných údajov sú dostupné na: info@ypsilonsutaz.sk.

14.

Daňová povinnosť

14.1. Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú
predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle
zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako
350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia
nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových
povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu
nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi. Hodnota výhry nebude
presahovať sumu 350 eur, čiže podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov – výhra je od dane oslobodená.
V Košiciach, dňa 01.09.2020
Tím YPSILON
slovina je hra
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