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Do súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 sci-fi príbehov od 19 
autorov a 5 hráčskych skupín. Súťaž prebiehala podľa nasledujúcej témy 
a harmonogramu: 
 
Téma: Stopercentná recyklácia 
  
Harmonogram  
 

Vyhlásenie súťaže 26. január 2015 

Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli 
www.enviroza.sk   26. január 2015 – 30. apríl 2015 

Verejné hlasovanie 4. máj – 17. máj 2015 

Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov 
a udelenie bodov  máj 2015 

 
Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch 
úrovniach:

1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej 
sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené 
poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Autori sci-fi príbehov  
získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa nasledujúcej tabuľky: 

Miesto Počet 
hlasov 

Hráčska 
skupina Autor Názov sci-fi príbehu Body  

1. 2 411 Snežienky Andrea 
Mindoková Sníval sa mi taký sen 10 

2. 2 316 Greenpeaces Patrik Paľák Najvzácnejšia 
tekutina 9 

3. 2 230 Snežienky Lucia 
Vojsovičová Školský výlet 8 

4. 2 034 Snežienky Magdaléna 
Tkáčová 

Severné Recyklovce 
a život v nich 7 

5. 1 301 Mudrlanti Petra 
Petrušová 

Budúcnosť je v 
našich rukách 6 

http://www.enviroza.sk/
http://enviroza.sk/informuj/sci-fi
http://enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://enviroza.sk/detail-skoly/5627


 

6. 479 Greenpeaces Helena 
Oravcová Návšteva 5 

7. 478 Greenpeaces Mária 
Varinská Prosba 4 

8. 409 Mudrlanti Ivana 
Matejová Naša budúcnosť? 3 

9. 355 Mudrlanti Samuel 
Matej 

Recyklácia 
budúcnosti 2 

10. 202 Tajkáči

Natália 
Banašová, 
Kristína 
Šťavová 

Miška a recyklácia 1 

 
2. Hodnotenie sci-fi príbehov odbornou porotou prebiehalo v niekoľkých krokoch. 

Ešte počas verejného hlasovania sa uskutočnil predvýber. Štyria pracovníci SAŽP 
hodnotili všetky prihlásené príbehy na základe stanovených kritérií: a) cieľ a 
téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa 
príbehu. Na základe najvyššieho počtu bodov postúpilo do užšieho výberu päť 
sci-fi príbehov: 

 
1. Petra Petrušová – Budúcnosť je v našich rukách (Mudrlanti) 
2. Michaela Arpášová – Dokonalý čistotný svet (EKOEKONÓMOVIA) 
3. Samuel Matej – Recyklácia budúcnosti (Mudrlanti) 
4. Karolína Švecová, Natália Bednarčíková, Lenka Ilčáková – Ako sa pierko 

chcelo zrecyklovať a ako našlo svoj domov (Tajkáči) 
5. Helena Oravcová – Návšteva (Greenpeaces) 
 
 

Dňa 18. mája  2015 zasadala v priestoroch Slovenskej agentúry životného 
prostredia v Banskej Bystrici 5-členná porota zložená z piatich pracovníkov 
SAŽP. Porota hodnotila už len päť príbehov v užšom výbere. Na základe 
hlasovania poroty najviac hlasov (5) získal sci-fi príbeh Recyklácia budúcnosti od 
Samuela Mateja z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, 
Bardejov).  
 

Autor víťazného príbehu získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku 
skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou. 
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http://enviroza.sk/detail-skoly/3339
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http://enviroza.sk/detail-skoly/5798
http://enviroza.sk/detail-skoly/5627
http://enviroza.sk/detail-skoly/3305
http://enviroza.sk/detail-skoly/5627
http://enviroza.sk/detail-skoly/5798
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http://enviroza.sk/story/detail/1081
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