
PROJEKT 
„Východní svätí pre súčasnosť“  

školský rok 2020/2021 – XIII. ročník 
 

Predstavenie projektu: Výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a 
blahoslavených, ktorý je v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, 
ktorého  život  a dielo  si  zapojení  súťažiaci  naštudujú a zrealizujú. Súťažiaci  sa  môžu zamerať  na  životopis,    
dielo, či  posolstvo daného svätca. 

 

Ciele: Bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve 
východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom 
nich formovať morálne čnosti;  rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. 

 

Predmet projektu: 100. výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska 
Cieľová skupina: žiaci a študenti, ktorí navštevujú alebo absolvovali predmet NV/N za školu alebo farnosť 

  

Kategórie účastníkov: - pracujú jednotlivci 
 

 

I. kategória 
 

 

materské školy 
 

 

II. kategória 
 

 

1. a 2. ročník základných škôl 
 

 

III. kategória 
 

 

3. a 4. ročník základných škôl 
 

 

IV. kategória 
 

 

5. a 6. ročník základných škôl, príma osemročných gymnázií 
 

 

V. kategória 
 

 

7. - 9. ročník základných škôl, sekunda až kvarta osemročných gymnázií 
 

 

VI. kategória 
 

 

gymnázia, stredné školy, stredné odborné školy, kvinta až oktáva osemročných gymnázií 
 

 

VII. kategória 
 

 

špeciálne školy 
 

 

Výstup projektu: výtvarné stvárnenie 

Technika: maľba alebo kresba 

Formát prác: A4 a A3. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Formát  A3 neznehodnocujte 
prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Roztierateľný materiál je potrebné fixovať. Výtvarné práce zaslané do 
súťaže sa nebudú vracať naspäť. 

 
Hodnotenie: - umelecká stránka: 5 bodov; obsahová stránka: 5 bodov; 
- každá kategória bude hodnotená samostatne. Hodnotenie prebehne pod dohľadom poroty zloženej z odborníkov 
za jednotlivé oblasti: náboženská výchova/náboženstvo, výtvarná výchova. 
- hodnotí sa originalita tvorby. Reprodukcie / obkreslené obrázky budú zo súťaže vyradené! 

 
Harmonogram postupových kôl: 
Archieparchiálne kolo:  zúčastnia  sa  ho  práce  zaslané  zo  škôl  a farností  danej  archieparchie, z ktorých porota 
vyberie 3 najlepšie práce v každej kategórii, ktoré budú zaslané na metropolitné kolo. Archieparchiálne kolo prebehne 
do 30. apríla 2021. Práce zasielajte na príslušný DKÚ (Prešovská archieparchia: DKÚ, Hlavná 1, 080 01 Prešov). 

 
Metropolitné kolo: zúčastnia sa ho víťazné práce archieparchiílneho/eparchiálnych kôl,  z ktorých  porota  vyberie  
3 víťazné práce v každej kategórii. Metropolitné kolo prebehne do 30.  mája  2021.  Práce budú vystavené na 
metropolitnom kole Biblickej súťaže. 
 
Každá výtvarná práca musí obsahovať na zadnej strane informačnú tabuľku a  Súhlas dotknutej osoby so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sú súčasťou propozícií. 

  

Termín zaslania prác a Súhlasu dotknutej osoby: do 31. marca 2021 na DKÚ Prešovskej archieparchie ! 
 

Medzipredmetové vzťahy a  prierezové témy:  Náboženská  výchova/Náboženstvo, Výtvarná výchova,  
Dejepis, Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj. 

Organizátori:  Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie 
Diecézny katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana Košickej eparchie 
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Vyplnené tlačivo  doručte na svoje OKS do 31. marca 2021. 
 

Prevádzkovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
Sídlo: Hlavná 1, Prešov 
IČO: 00179205 
Kontakt: Hlavná 1, P.O.BOX 135, 080 01 Prešov, www.grkatpo.sk, 051/7562601, email: abu@grkatpo.sk 
 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

 

Dolupodpísaný/-á  zákonný zástupca: 

Meno, priezvisko:         ....................................................................................................................... 

Bydlisko: ....................................................................................................................... 

Dieťaťa: 

Meno, priezvisko:         ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia:         ....................................................................................................................... 

Bydlisko: ....................................................................................................................... 
 
Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: zverejňovania 

fotografií a videí dieťaťa z Biblickej súťaže, Biblickej olympiády, Projektu Východní svätí pre súčasnosť a Biblia očami 

detí a mládeže na webovom sídle prevádzkovateľa (ABÚ, DKÚ), na sociálnych sieťach prevádzkovateľa, v priestoroch 

verejne prístupných (chrám, škola), v tlačenom médiu vydávanom prevádzkovateľom, v tlačenom médiu vydávanom 

inou osobou  

 

                                                                    súhlasím – nesúhlasím 
 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie na dobu neurčitú. 
 
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 
spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné      a 
štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania 
súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na 
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie 
konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na 
vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle 
prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom 
ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho 
súhlasu. 

 

 

 
 
 

V .................................... dňa ................................... 
 
 

........................................................... 
podpis zákonného zástupcu dieťaťa  


