
Podmienky súťaže Nájdi v sebe inovatívneho ekonóma: 

1. Súťaže sa môže zúčastniť 2 až 4 členný tím za každú triedu strednej školy na území 

Slovenska. 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby s príbuzenským vzťahom k organizátorovi súťaže 

(organizátor súťaže: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta,  

Ekonomická univerzita v Bratislave) 

3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto 

súťaže. 

Pravidlá súťaže: 

1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:  

a. Písomne zašle vypracovaný projekt do súťaže najneskôr do 16.12.2016 v obálke 

s označením „súťaž“ na adresu: Katedra sociálneho rozvoja a práce, 

Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 

cesta 1, 852 35 Bratislava 

b. Splní predmet súťaže: zašle písomne v predpísanej štruktúre projekt 

inovatívnych foriem zamestnávania mladých ľudí na lokálnom trhu práce 

(štruktúra projektu:  príloha: Projektový formulár).                          

2. Do súťaže bude zaradený tím každej triedy  len jedenkrát. 

3. Odborná porota posúdi predložené projekty najneskôr do 23.01.2017 a určí poradie 

troch najlepších projektov. 

4. V termíne od 09.01.2017 od 10:00 hod. do 23.01.2017  do 16:00 na facebookovej 

stránke organizátora súťaže (Facebook: Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU) 

prebehne verejné hlasovanie o cenu širokej verejnosti. Po ukončení hlasovania sa 

zverejnia výsledky súťaže na facebookovej stránke organizátora. 

5.  Súťažiaci dostanú písomné vyzrozumenie o výsledku súťaže do 5 pracovných dní od 

ukončenia posudzovania projektov. 

Výhry: 

1. Ceny zo súťaže sú určené pre súťažný tím a samotnú triedu. 

a. finančná odmena pre súťažný tím spolu: 

i. 1. miesto: 240 eur 

ii. 2. miesto: 160 eur 

iii. 3. miesto: 80 eur 

b. finančná odmena pre triedu: 

i. 1. miesto: 300 eur 

ii. 2. miesto: 200 eur 

iii. 3. miesto: 100 eur 

c. finančná odmena pre cenu širokej verejnosti: 

i. 200 eur 

 

2. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže 

vylúčený. 



3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. 

4. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. 

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 

Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie 

výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné 

poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, 

budú hradené samotným výhercom. 

Spôsob odovzdávania výhier: 

1. Organizátor bude kontaktovať víťazov písomne ako aj emailom prostredníctvom 

strednej školy účastníkov súťaže. 

2. Súťažiaci, ktorí boli určení ako výhercovia, poskytnú do 5 pracovných dní na požiadanie 

Organizátora svoje osobné údaje potrebné na zaslanie výhry (Meno a priezvisko, adresa, 

číslo účtu, u neplnoletých osôb podpísané zákonným zástupcom). Po získaní 

doručovacích údajov tejto osoby Organizátorovi sa títo súťažiaci stávajú výhercami. 

3. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú 

podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú 

byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. 

4. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s 

jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším 

výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva 

súťažiaci tím v nasledujúcom poradí, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel. 

5. Organizátor odovzdá certifikát o úspešnom umiestnení účastníkom súťaže na 

Informačnom dni Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 10.2.2017 a následne im 

zašle prevodom finančnú odmenu. 

6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý 

medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná. 

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov 

1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú organizátorovi svoj výslovný súhlas so 

spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka 

súťaže (meno, priezvisko, adresa školy a mailová adresa) ako aj so spracovaním údajov  

o za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej 

skončení, 

o pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, 

o pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o 

organizátorovi. 

2. Účastníci súťaže prihlásením projektu do súťaže, súhlasia s jeho použitím a použitím 

jeho častí na nekomerčné účely pre potreby súťaže. Súhlas na použitie udeľuje súťažiaci 

tím Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. Projekty budú zverejnené na webovej stránke Katedry 



sociálneho rozvoja a práce, sociálnych sieťach. Projekty zaslané do súťaže sa po 

ukončení súťaže súťažiacim tímom nevracajú späť. 

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so 

spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou 

elektronickej pošty na adresu ksrp@euba.sk. 

4. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním 

osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať. 

5. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho 

zákonný zástupca. 

Osobitné ustanovenia 

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach 

súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti 

alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou. 

2. Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok 

súťaže, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými 

podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo 

súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, 

a to aj so spätnou účinnosťou. 

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že 

nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil 

organizátor. 

4. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s 

výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je 

možné vymáhať. 

5. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na 

právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi. 
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