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Vec: Metodické usmernenie k postupovým súťažiam Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach 

v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 

 

Vesmír očami detí 

Vzhľadom k obmedzeniam, ktoré platia od 10. marca 2020, je pravdepodobné, že nie vo všetkých 

inštitúciách, ktoré organizujú okresné kolá súťaže, prebehlo zasadnutie poroty. Momentálne platí 

zákaz pre všetky školy zúčastňovať sa akýchkoľvek súťaží. Toto obmedzenie je zatiaľ limitované 

dátumom do 24. marca 2020. Podľa vývoja situácie bude potrebné zvolať zasadnutie poroty po tomto 

termíne. Ak by sa opatrenia predĺžili, odporúčame hodnotenie urobiť vo vlastnej personálnej réžii 

okresného organizátora. Pre SÚH je podstatné, aby víťazné práce boli doručené najneskôr 15. apríla 

2020. Týmto krokom získavajú okresní organizátori 2 týždne k dobru na hodnotenie. SÚH sa vynasnaží 

hodnotenie urobiť čo najskôr, po 15. apríli 2020. Zároveň SÚH plánuje meniť spôsob distribúcie 

virtuálnej výstavy na online formu.  Ďalšie termíny na oznámenie víťazov, doručenie cien by mali byť 

zo strany SÚH zvládnuteľné.  

Ak majú záujem kraje nominovať zástupcu do celoslovenskej poroty, oznámte to na 

drahoslava.vybochova@suh.sk aj s kontaktnými údajmi, aby sme spoločne dokázali určiť termín 

zasadnutia celoslovenskej poroty. 

 

Čo vieš o hviezdach 

Obmedzenia platné od 10. marca 2020 podstatne viac zasahujú do priebehu tejto súťaže. Vyhlásené 

termíny okresných kôl sú s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľné. Z tohto dôvodu je 

potrebná vzájomná komunikácia organizátorov okresných a krajských kôl súťaže. Odporúčame počkať 

s organizáciou okresných kôl na začiatok apríla alebo ich realizovať korešpondenčne v spolupráci 

s vedúcimi krúžkov a učiteľmi.  

Krajské kolá musia prebehnúť tak, aby ich výsledky (aj s formulármi na objednanie ubytovania a 

cestovných lístkov pre sprievod) boli doručené na SÚH najneskôr 11. mája 2020. Tu odporúčame 

nespoliehať sa na učiteľov a rodičov a formuláre posielať hneď po skončení súťaže elektronicky 

organizátorom na e-mail drahoslava.vybochova@suh.sk .   

Celoslovenské kolo by malo prebehnúť v riadnom termíne 9. – 11. júna 2020 v Žiari nad Hronom.  

Žiadame Vás, aby ste o tomto usmernení informovali organizácie, ktoré s Vami spolupracujú pri 

organizovaní postupových súťaží a zverejnili ho na Vašom webovom sídle. 
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