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ŠTATÚT SÚŤAŽE  
 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Na krajine nám záleží“ (ďalej 

len „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže  https://www.uke.sav.sk/ (ďalej 

len „štatút“).  

 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE  
 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. 

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 

Dátum narodenia / IČO: 00679119 

Zapísaný v registri: Register verejných výskumných 

inštitúcií 

DIČ: 2020831076 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“) 

 

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

 

i. Účelom súťaže je, pri príležitosti Dňa Zeme, zapojiť deti základných škôl do 

tvorby a ochrany životného prostredia 

ii. Predmetom súťaže je vypracovať „Návrh projektu na vylepšenie ich „školskej 

krajiny“ – školského dvora“, ktorý by zvýšil kvalitu života v nej im, ale aj 

rastlinkám a živočíchom a viedol by aj k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny. 

Súťaž bude prebiehať v 2. kolách, pričom jej finále sa uskutoční v rámci  

podujatia „Deň Zeme na Smolenickom zámku“. Súťaž bude mať dve kategórie: I. 

stupeň základných škôl a II. stupeň základných škôl. V prvom kole súťažné tímy 

zo základných škôl vypracujú spomínaný projekt a zašlú ho na adresu 

vyhlasovateľa. Odborná komisia z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. vyberie 

5 najlepších návrhov v prvej a druhej kategórii, ktorí postúpia do finále. V rámci 

finále budú žiaci v 4 členných tímoch prezentovať pred odbornou komisiou svoje 

projekty v oboch kategóriách. Tá z nich následne vyberie 3 víťazné návrhy. Tieto 

budú odmenené hodnotnými cenami. 

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE 

 

i. Súťaž trvá odo dňa vyhlásenia 10.3.2023 od 00:01 hod. do dňa ukončenia 

5.6.2023 hod, pričom do prvého kola je možné sa zapojiť od 10.3.2023 do 

14.4.2023 zaslaním alebo osobným doručením projektu na adresu vyhlasovateľa  

(Ústav krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, 949 10 Nitra). Druhé kolo – 

finále sa uskutoční 5.6.2023 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 

 

i. Súťaže sa môže zúčastniť kolektív žiakov základnej školy, ktorý spĺňa všetky 

podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).  

 

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo 

v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, 
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a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej 

osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu 

zašle resp. osobne doručí návrh projektu na vylepšenie ich „školskej krajiny“ – 

školského dvora, ktorý by zvýšil kvalitu života v nej im, ale aj rastlinkám 

a živočíchom a viedol by aj k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny. Projekt by 

mal obsahovať: 1) Východiskovú situáciu v grafickej aj textovej podobe (nákres 

školského dvora, jednotlivých prvkom, stručný popis) 2) Návrhy jednotlivých 

zmien a nových prvkov pre školský dvor (nákres a stručné zdôvodnenie toho, aký 

bude ich prínos pre zlepšenie kvality prostredia) 

      3) Výsledný nákres stavu, ktorý by žiaci chceli na ich školskom dvore dosiahnuť. 

iii. Súťažiaci kolektív má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. 

iv. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 

mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal 

žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

v. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle 

štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu . 

vi. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba resp. kolektív alebo nikto zo súťažiaci 

nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna 

osoba.  

 

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

 

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 

1. kategória (I. stupeň ZŠ): 

- 1. miesto: Poukážka na nákup  edukačných pomôcok   v hodnote 350 EUR 

(slovom: tristopäťdesiat eur) 

- 2. miesto: Poukážka na nákup  edukačných pomôcok  v hodnote 250 EUR 

(slovom: dvestopäťdesiat eur) 

- 3. miesto: Poukážka na nákup  edukačných pomôcok v hodnote 150 EUR 

(slovom: stopäťdesiat eur) 

2. kategória (II. stupeň ZŠ): 

- 1. miesto: Poukážka na nákup  edukačných pomôcok   v hodnote 350 EUR 

(slovom: tristopäťdesiat eur) 

- 2. miesto: Poukážka na nákup  edukačných pomôcok  v hodnote 250 EUR 

(slovom: dvestopäťdesiat eur) 

- 3. miesto: Poukážka na nákup  edukačných pomôcok v hodnote 150 EUR 

(slovom: stopäťdesiat eur) 

Finančné prostriedky na odmeny budú poskytnuté z mimorozpočtových projektov 

podporujúcich ochranu životného prostredia. 

ii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom 

znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: 

tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné 

zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v 

platnom znení.  

 

VI. PRIEBEH SÚŤAŽE A OCENENIE VÝHERCOV 

 



 Strana 3/3 

i. Postupujúci do 2. kola (finále) v oboch kategóriách budú vybraní najneskôr 

21.4.2023, o postupe budú informovaní telefonicky alebo emailom a taktiež 

prostredníctvom webovej stránky www.uke.sav.sk. Výhercovia hlavných cien 

v oboch kategóriách súťaže budú vybraní komisiou počas finále súťaže, ktoré sa 

uskutoční 5.6.2023 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. 

ii.  Odovzdanie cien sa uskutoční po skončení finále súťaže 5.6.2023 

v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. 

iii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.  

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

i. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby 

ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry 

kontaktovať. Ak súťažiaci postúpi do druhého kola alebo sa stane výhercom 

a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na 

základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné 

údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové 

záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu 

v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  

Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na 

odovzdanie ceny.  

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí 

s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže 

zúčastniť. 

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať 

súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie 

súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke.  

iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení 

štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. 

zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu. 

iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo 

náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.  

 

V Bratislave, dňa 9.3.2023 

.

........................................................ 
       doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 

                    riaditeľka ÚKE SAV  

Robert
Preškrtnutie

Robert
Obdĺžnik


