
Pravidlá 
PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ? 

Súťaž je určená pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a 
voľno-časové zariadenia v regióne Záhorie, Podunajsko a Horné Považie. 
 
AKO SÚŤAŽIŤ? 

• úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papieru, ktorý 

bude vykupovaný za dohodnuté ceny.  

• školy môžu zbierať okrem papieru aj ostatné komodity, ako PET fľaše a plechovky, za 

ktoré im pripadá finančná odmena podľa nazbieraného množstva; súťaží sa však 
len v zbere papieru. 

• školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu druhotných surovín: 1. nárazový zber s 

pristavením nádoby na pár dní a následné odvezenie alebo 2. pravidelné odvážanie v 

týždňovej alebo mesačnej frekvencii 

• zber zo školy bude následne odvezený na odváženie a ďalšie spracovanie 

• odvážené množstvo papieru bude priebežne evidované 

• platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papieru a PET, bude odovzdaná 

osobne zástupcovi školy na konci príslušného súťažného polroku 

• doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa 

súťaže 

AKO SA PRIHLÁSIŤ? 

Vyplňte online prihlášku na našej webovej stránke: 
 
http://www.fcc-group.eu/sk/Slovensko/Smietko-sutaz/Right/ONLINE-
prihlaska.html 
 
Prihlásiť sa je možné počas celej doby trvania súťaže. Iba prihlásené školy ktoré 
dostanú potvrdzujúci email budú zaradené do súťaže. 
 
HARMONOGRAM 
 
1.polrok otvorenie 24.09.2018 
1.polrok uzávierka 12.12.2018 
 
2.polrok otvorenie 14.01.2019 
2.polrok uzávierka, celkového vyhodnotenie 10.06.2019 
 
HODNOTENIE 
 
Po dátumoch uzávierky súťaže a to v 1. a rovnako v 2. polroku budú uverejnené na 
webovej stránke FCC Environment výsledky všetkých zapojených škôl. 

https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/smietko-sutaz/right/online-prihlaska.html
https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/smietko-sutaz/right/online-prihlaska.html


 
Hodnotenie bude prebiehať v 2 kategóriách: 
 

Kategória celkovo za školu vo 
vyzbieranom množstve papiera 

1.miesto 200 € 

2.miesto 150 € 

3.miesto 100 € 

 

Kategória v prepočte na jedného 
žiaka vo vyzbieranom množstve papiera 

1.miesto 200 € 

2.miesto 150 € 

3.miesto 100 € 

 
KONTAKTY 
 
ODVOZY, PRISTAVENIA NÁDOB, TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI: 
 
ZÁHORIE 
Alena Elízová 
tel.: 0903 288 733 
e-mail: alena.elizova@fcc-group.sk 
 
PODUNAJSKO 
Lívia Takács 
Tel.: 0903 576 284 
e-mail: livia.takacs@fcc-group.sk 
 
HORNÉ POVAŽIE 
Beáta Došeková 
Tel.: 0903 206 841 
e-mail: beata.dosekova@fcc-group.sk 
 
KOORDINÁCIA PROJEKTU: 
Erika Kladná 
tel.: 0903 692 739 
e-mail: erika.kladna@fcc-group.sk 
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