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1. Do súťaže bolo v školskom roku 2013/2014 prihlásených 35 sci-fi príbehov 
od 36 autorov a 15 hráčskych skupín. Súťaž prebiehala podľa nasledujúcej témy 
a harmonogramu: 
2.  
Téma: „Mám taký sen“ – svet bez environmentálnych záťaží 
  
Harmonogram  
 

Vyhlásenie súťaže 27. január 2014 

Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli 
www.enviroza.sk   27. január – 30. apríl 2014 

Verejné hlasovanie 7. máj – 31. máj 2014 

Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov 
a udelenie bodov  jún 2014 

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

3. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej 
sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení sa zostavilo 
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. 627 Snežienky Paulína 
Čupková Vianočný príbeh 10 

2. 518 Snežienky Tereza 
Kulichová Cesta za poznaním 9 

3. 497 Snežienky Soňa 
Slavkovská 

Sníval sa mi zvláštny 
sen 8 

4. 393 4. Základná 
škola s MŠ, Varín 

Martina 
Beniačová 

Prosba z budúcnosti 
Vám  7 

5. 232 Stredná odborná 
škola, Námestovo Slaničanová Môj sen 6 

6. 178 5. Spojená 
škola, Nižná Marek Bíreš Energia a človek 5 

http://www.enviroza.sk/
http://www.enviroza.sk/uploads/files/Sutaze/Sci-fistatut.pdf
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5310
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5310
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3378
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3378
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3391
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3391


 

7. 122 Greenpeaces Mária 
Varinská Návšteva z vesmíru  4 

8. 69 Tajkáči

Martina 
Mareková, 
Lýdia 
Šablatúrová, 
Mária 
Škyrtová 

Môj sen 3 

9. 57 
6. Stredná 
odborná škola, 
Námestovo 

Dominika 
Poláčiková 

Mám taký sen – svet 
bez environmentálnych 
záťaží 

2 

10. 38 
Krúžok- 
Dobrovoľník – 
„Anjel“ 

Jana 
Smreková 
a rómske deti 
z KC v 
Podsadku 

Rozprávka o princezne 
Naturelke 1 

 

7. Hodnotenie sci-fi príbehov odbornou porotou prebiehalo v niekoľkých krokoch. 
Po ukončení on-line hlasovania sa uskutočnil predvýber. Dvojčlenná porota 
hodnotila všetky prihlásené príbehy na základe stanovených kritérií: a) cieľ a téma 
súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu.  

 
Do užšieho výberu postúpilo 12 sci-fi príbehov: 
1. Miriam Gallová – Môj sen (Základná škola, Rožňava) 
2. Tereza Kulichová – Cesta za poznaním (Snežienky) 
3. Bronislava Kováčová – Cesta za záchranu ľudstva (Ochrancovia prírody) 
4. Libuša Bikárová – Mám taký sen – svet bez environmentálnych záťaží 

(Enviropozitívni) 
5. Martina Mareková, Lýdia Šablatúrová, Mária Škyrtová – Môj sen (Tajkáči) 
6. Natália Banašová – Každý sen je splniteľný (Tajkáči) 
7. Mária Varinská – Návšteva z vesmíru (Greenpeaces) 
8. Naďa Vašková – Sen (Greenpeaces) 
9. Erik Karvay – Fufov neuveriteľný príbeh (Ekologické slniečka) 
10. Zuzana Mareková – Príbeh malej Terezky (Ekologické slniečka) 
11. Miriam Gajdošová – Projekt TZ (tektonický zlom) (Rtím) 
12. Zuzana Kurťáková – Čistá Zem (Stredná odborná škola, Námestovo) 
 
 

Dňa 6. júna  2014 zasadala v priestoroch Slovenskej agentúry životného 
prostredia v Banskej Bystrici 5-členná porota zložená z piatich pracovníkov 

http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5798
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3378
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3378
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3378
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3538
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3538
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3538
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/6277
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5796
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5368
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/10048
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5798
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5798
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5511
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/5511
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/184
http://www.enviroza.sk/detail-skoly/3378
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