
SÚŤAŽ A HODNOTENIE 

Súťaž ZbieramBaterky je viac ako len získavanie kupónov. Je to súťaž medzi jednotlivcami a 

školami s osobitným odmeňovaním. 

 

1. SÚŤAŽ V ZBERE POUŽITÝCH BATÉRIÍ PRE JEDNOTLIVCA 

 

1. SÚŤAŽ 

Súťaž jednotlivcov prebieha medzi zaregistrovanými žiakmi tých škôl, ktoré sa do súťaže zapoja. 

Celá súťaž bude vyhodnotená na základe množstva batérií, ktoré žiaci pozbierajú. 

Vyhodnotenie bude v 1 kategórii: 

Odmenených bude 5 žiakov, ktorí počas školského roka  pozbierali najviac použitých 

batérií. 

 

2. ČÍSLA – VÁŽENIE 

Žiaci za každú odovzdanú zbernú krabičku (zbernú tašku)(min. 1 kg) s použitými batériami 

dostanú jeden kupón. Jeden kupón = 100 bodov. 

Výsledok súťaže v individuálnom zbere bude vyhlásený na základe množstva v škole vydaných 

a počas súťaže zamenených a na účte uvedených kupónov. 

 DÔLEŽITÉ: Ak žiak pripisuje kupóny triede alebo skupine, tie sa už nerátajú do 

individuálnej súťaže. Vymenené body  z vlastného účtu NEZNIŽUJE počet bodov v súťaži. 

Každý žiak sa môže súťaže zúčastniť iba s jednou registráciou a môže vyhrať iba jednu cenu. 

 

3. VÝHRY – CENY 

1. miesto 30 000 bodov 

2. miesto 25 000 bodov 

3. miesto 20 000 bodov 

4. miesto 15 000 bodov 

5. miesto 10 000 bodov 

 

 



4. TRVANIE 

Súťaž prebieha počas školského roka (od 1. septembra do 30. júna príslušného školského roka). 

Žiaci môžu pozbierané batérie zameniť za kupóny počas súťaže aj po ukončení súťaže. Výmena 

bodov za tovar z E-shopu neovplyvní rebríček najlepších žiakov v zbere. 

 

2. SÚŤAŽ V ZBERE POUŽITÝCH BATÉRIÍ MEDZI ŠKOLAMI 

 

1. SÚŤAŽ 

Súťaž prebieha medzi zaregistrovanými zúčastnenými školami, súbežne s individuálnou súťažou 

pre deti. Súťaž bude vyhodnotená na základe množstva vyzbieraných batérií v škole a na základe 

množstva batérií na jedného žiaka. 

Školy hodnotíme v dvoch kategóriách: 

- Odmeníme najlepšiu školu, ktorá vyzbiera najviac použitých batérií počas školského 

roka. 

- Odmeníme najlepšiu školu, kde bude najväčšie množstvo vyzbieraných bateriek na 

jedného žiaka (množstvo/počet žiakov) 

 

2. ČÍSLA – VÁŽENIE 

Za každú odovzdanú zbernú krabičku (zbernú tašku) s batériami (min.1 kg) žiaci dostanú jeden 

kupón. Na základe množstva vydaných a počas súťaže zamenených kupónov bude vyhlásený 

výsledok medzi školami. 

 

Spoločnosť INSA s.r.o. má vyhradené právo kontrolovať množstvo prepravených batérií podľa 

protokolu o prevzatí použitých prenosných batérií a akumulátorov. V prípade ak odovzdané 

množstvo batérií bude nižšie ako množstvo vypočítané podľa zamenených kupónov 

INSA s.r.o. môže školu diskvalifikovať zo súťaže. 

 

Aby mohla byť škola vyhodnotená v súťaži medzi školami, musí dosiahnuť min.10% registračnú 

úroveň (počet žiakov/ počet žiakov v škole). 

 



Je dôležité, aby počet žiakov bol kontaktným učiteľom neustále kontrolovaný a aktualizovaný na 

príslušnej stránke www.zbierambaterky.sk, v profile kontaktného učiteľa v opačnom prípade 

budú použité údaje z uvedené na prihláške školy. 

 

3. VÝHRY – CENY 

V obidvoch kategóriách sú ceny nasledovné: najlepšiu školu odmeníme športovými potrebami. 

 

4. TRVANIE 

Súťaž medzi školami prebieha počas školského roka (od 1. septembra do 30. júna príslušného 

školského roka). 

Žiaci môžu pozbierané batérie zameniť za kupóny počas súťaže aj po ukončení súťaže. Výmena 

bodov za tovar z E-shopu neovplyvní rebríček najlepších škôl v zbere. 

 

ODMEŇOVANIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

 

Po registrácii školského zariadenia je kontaktný učiteľ ten, kto zastupuje školu ako registrovaný 

užívateľ. Pod jeho registráciou (na jeho účte) škola zbiera body. 

 

• Na základe zamenených kupónov a za každý jeden kg odovzdaných použitých batérií v 

školskom zariadení sa pripisuje na účet školy (kontaktného učiteľa) 5 bodov. 

• Každej škole, v ktorej registračný pomer žiakov dosiahne 35% celkového počtu žiakov sa 

pripisuje na účet školy (kontaktného učiteľa) 5000 bodov. 

• Každej škole, v ktorej registračný pomer žiakov dosiahne 50% počtu žiakov sa pripisuje 

ešte na účet školy (kontaktného učiteľa) 5000 bodov. 

• Pozbierané body sa dajú vymieňať v E-shope. 

 

 

POZOR! Na stránke zbierambaterky.sk uvedený rebríček nie je definitívny. Po ukončení a po 

prehodnotení súťaže zverejníme oficiálne výsledky. 

http://www.zbierambaterky.sk/

