
 

Pravidlá a podmienky „Študentskej súťaže o pozitívny IT projekt“ 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Organizátorom „Študentskej súťaže o pozitívny IT projekt“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť 

Positive s.r.o. so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 919 540, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 34789/B 

(ďalej len „Organizátor“). 

 

2. Organizátor je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 

informačných technológií. Svojim klientom poskytuje komplexné služby so zameraním na vývoj 

softvéru. 

 

3. Organizátor pripravil pre študentov Súťaž, ktorá je platformou na hodnotenie a oceňovanie prác 

študentov, študentskej iniciatívy a vzdelania v oblasti informačných technológií nad rámec 

bežného vzdelávania a ktorá sa riadi výlučne týmito Pravidlami a podmienkami súťaže (ďalej len 

„Pravidlá“).     

 

4. Súťaž prebieha v termíne od 02.06.2016 do 20.06.2016.  

 

Článok II. 

Účasť na Súťaži 

 

1. Do Súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá je študentom strednej školy, 

gymnázia, alebo vysokej školy a ktorá splní všetky podmienky a dodrží všetky pravidlá účasti na 

Súťaži uvedené v týchto Pravidlách (ďalej len  „Účastník“). Do Súťaže môžu Účastníka prihlásiť 

aj učitelia alebo zástupcovia škôl na území Slovenskej republiky, avšak so súhlasom Účastníka 

alebo zákonného zástupcu alebo opatrovníka, ktorý súhlas vyjadria podpisom prihlášky do 

Súťaže.  

 

Účastník súťaže mladší ako 15 rokov sa môže na Súťaži zúčastniť iba na základe súhlasu 

zákonného zástupcu alebo opatrovníka uvedeného v prihláške do súťaže.  

 

2. Podmienkou účasti na Súťaži je poslanie riadne a úplne vyplnenej a podpísanej prihlášky do 

Súťaže a predloženie akýchkoľvek dokumentov, ktoré si Organizátor od Účastníka Súťaže 

vyžiada, aby mohol Súťaž riadne vyhodnotiť. Bez súhlasu s týmito Pravidlami nemôže byť 

fyzická osoba do súťaže zapojená. 

 

3. Riadne vyplnenú a podpísanú naskenovanú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu 

na adresu: sutaz@positive.sk.  

 

4. Prihláška, vrátane Pravidiel je dostupná na  www.positive.sk/prihlaska-sutaz.pdf. 

 

5. Účasť v Súťaži je bez poplatku. 
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Článok III. 

Predmet súťaže 

 

1. Predmetom súťaže je praktická práca/dielo Účastníka Súťaže v jednej alebo viacerých 

nasledovných oblastiach IT: 

 výroba webovej stránky; 

 vývoj webovej aplikácie; 

 zhotovenie mobilnej aplikácie; 

 projekt v oblasti informačných technológií odprezentovaný minimálne na úrovni 

školskej súťaže; 

 start up v oblasti informačných technológií 

 

(ďalej len „Projekt“) 

 

2. Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými Projektmi, pričom pre každý jeden súťažný 

Projekt je nutné vyplniť samostatnú prihlášku. 

 

3. Za účelom vyhodnotenia Súťaže je účastník povinný Projekt sprístupniť na internete, napr. uviesť 

URL adresu a prípadné prihlasovacie údaje, ak sú tie potrebné k prehliadnutiu Projektu. 

Organizátor si vyhradzuje právo požiadať Účastníka o nahliadnutie do zdrojových kódov Projektu 

na preukázanie autorstva Projektu a posúdenie kvality programovaného kódu. Organizátor si 

zároveň vyhradzuje právo vyžiadať si aj akúkoľvek inú dokumentáciu a údaje týkajúce sa 

Projektu a vyžadovať k Projektu akékoľvek iné doplňujúce údaje a vysvetlenia. 

 

4. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť iba s Projektom, ktorý sám vyhotovil, pričom je povinný 

uvedenú skutočnosť hodnoverne preukázať.  

 

5. Súťaže sa môže zúčastniť s Projektom aj tím. Projekt v takomto prípade do Súťaže prihlási líder 

tímu, ktorého si tím na tento účel zvolí. Na účely Súťaže sa bude za Účastníka považovať líder 

tímu, ktorý Projekt do súťaže prihlási resp. pod ktorého menom bol Projekt do Súťaže prihlásený. 

Prihláška môže v takomto prípade obsahovať aj mená ďalších členov tímu.  

 

6. Súťaž prebieha v dvoch nasledovných kategóriách, ktoré sú v zmysle týchto Pravidiel 

posudzované samostatne: 

 

 kategória stredných škôl a gymnázií a 

 kategória vysokých škôl. 

 

Každý Účastník bude zaradený výlučne do jednej z vyššie uvedených kategórií, a to podľa toho, 

aký typ školy ku dňu prihlášky Účastník navštevuje. V prípade tímov bude tím zaradený do 

konkrétnej kategórie podľa lídra tímu.  

 

Článok IV. 

Výhra a jej odovzdanie 

 

1. Predmetom výhry v Súťaži je  

 peňažná odmena vo výške 200,- EUR a 

 poukážka na obstaranie Drone n Base 2.0 – the gaming drone v hodnote 250,- EUR (ďalej 

len „Výhra“).  
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V prípade tímových projektov je rozdelenie výhry medzi členov tímu internou dohodou 

tímu. Výhra bude odovzdaná členovi tímu, ktorý Projekt do Súťaže prihlásil resp. pod 

ktorého menom bol Projekt do Súťaže prihlásený. 

 

Výška poukážky nemusí pokrývať plnú výšku hodnoty výrobku Drone n Base, za ktorú sa 

výrobok Drone n Base predáva alebo bude predávať). 

 

2. Víťaz Súťaže bude mať zároveň možnosť získať platenú prax u Organizátora. Samotné získanie 

platenej praxe u Organizátora v závislosti od výsledkov Súťaže je však predmetom výlučného 

rozhodnutia Organizátora a nie je naň právny nárok zo strany akéhokoľvek Účastníka a ani víťaza 

Súťaže. Organizátor sa môže rozhodnúť ponúknuť platenú prax u Organizátora aj viacerým 

Účastníkom Súťaže alebo sa môže rozhodnúť neponúknuť ju žiadnemu z Účastníkov súťaže, 

vrátane víťaza Súťaže. 

 

3. Organizátor zároveň odovzdá škole, v ktorej bude víťaz Súťaže ku dňu podania prihlášky do 

súťaže študentom, sponzorský dar vo výške 500,- EUR (ďalej len „dar“). 

 

4. Výhru získa v každej kategórii podľa Článku III ods. 6 týchto Pravidiel jeden Účastník, ktorý 

splnil všetky podmienky, dodržal všetky pravidlá stanovené v týchto Pravidlách a Organizátor 

vyhodnotil jeho Projekt ako najlepší (ďalej len „Víťaz“). Organizátor hodnotí Projekt 

predovšetkým na základe nasledovných kritérií: 

 pôvodnosť, originalita, inovácia a invenčnosť autorskej práce; 

 kvalita zhotovenia; 

 čistota, čitateľnosť a optimálnosť zdrojového kódu. 

 

Hodnotenie Projektu Organizátorom je v jeho výlučnej kompetencii a na jeho výlučnom zvážení.  

 

5. Hodnotenie Projektov prihlásených do Súťaže bude prebiehať v termíne: 21.6.2016 – 4.7.2016. 

Organizátor má oprávnenie aj v priebehu obdobia hodnotenia Projektu od Účastníka požadovať 

všetky dokumenty, údaje a informácie, tak ako sú uvedené v Článku III. ods. 3 a 4 týchto 

pravidiel. 

 

6. Vyhodnotenie Súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 4.7.2016 prostredníctvom ich 

zverejnenia na webovej stránke Organizátora, oznámením Výhry  Víťazovi  a škole, ktorú Víťaz 

navštevuje. Víťaz je povinný vyjadriť sa do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, či výhru 

prijíma. 

 

7. Výhra bude Víťazovi odovzdaná v lehote a spôsobom, na akom sa Víťaz s Organizátorom 

dohodnú, , inak osobne v sídle Organizátora v najbližší pracovný deň po uplynutí 30-dňovej 

lehoty od oznámenia Výhry Víťazovi v čase od 09.00-11.00 hod.  

 

Článok V. 

Vylúčenie zo Súťaže a prepadnutie Výhry 

 

1. Z účasti na Súťaži sú vylúčené všetky osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere 

k Organizátorovi a osoby personálne alebo majetkovo s Organizátorom prepojené, vrátane im 

príbuzných a blízkych osôb. 

 

2. Z účasti na Súťaži bude vylúčený každý Účastník, ktorý riadne a včas nesplní podmienky Súťaže, 

nedodrží Pravidlá alebo bude konať v rozpore s nimi. V prípade podozrenia z podvodného, 
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nepoctivého, nekalého konania alebo správania sa Účastníka alebo konania Účastníka v rozpore 

s dobrými mravmi, je Organizátor oprávnený takéhoto Účastníka zo Súťaže vylúčiť; v prípade, ak 

bude Súťaž ukončená Výhra nebude takémuto Účastníkovi odovzdaná. Rozhodnutie Organizátora 

o vylúčení Účastníka zo Súťaže je konečné.  

 

3. Ak Organizátor v súlade s týmito Pravidlami odmietne Výhru odovzdať, Víťaz sa v dohodnutom 

alebo stanovenom čase pre Výhru nedostaví alebo si Víťaz Výhru neprevezme, Výhru odmietne 

alebo sa jej zriekne, Výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej 

ďalšom použití. 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo v rámci Súťaže rozhodnúť o akýchkoľvek otázkach a rozhodnúť 

v akýchkoľvek pochybnostiach podľa vlastného uváženia, a to s konečnou platnosťou; takéto 

rozhodnutie Organizátora je záväzné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Výsledky Súťaže 

oznámené Organizátorom budú konečné, bez možnosti odvolania sa Účastníkov voči Pravidlám, 

priebehu alebo výsledkom Súťaže. 

 

2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá, Súťaž skrátiť, predĺžiť, prerušiť 

alebo predčasne ukončiť; a to zverejnením na internetovej stránke Organizátora www.positive.sk.  

 

3. Na Výhru alebo poskytnutie daru nie je právny nárok a nemožno ich od Organizátora vymáhať 

súdnou ani mimosúdnou cestou. Účasti v tejto Súťaži sa nie je možné právne domáhať.  

 

4. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody, ktoré Účastníkovi a/alebo Víťazovi môžu vzniknúť  v 

súvislosti s účasťou na Súťaži, vrátane tých, ktoré by mohli vzniknúť vylúčením zo Súťaže, 

odmietnutím odovzdania Výhry v súlade s Pravidlami, ako aj neuplatnením, nevyzdvihnutím, 

neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím Výhry. 

 

5. Autorské práva k Projektom ostávajú účasťou na tejto Súťaži zachované. 

 

Článok VII. 

Osobné údaje 

 

1. Účastníci starší ako 15 rokov a zákonní zástupcovia alebo opatrovníci osôb mladších ako 15 

rokov udeľujú Organizátorovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním osobných 

údajov Účastníkov, vrátane údajov ich zákonných zástupcov alebo opatrovníkov, ak  bude daný 

Účastník v zmysle týchto Pravidiel nimi zastúpený, na účely Súťaže, jej priebehu, vyhodnotenia 

a vyhlásenia výsledkov na základe podania prihlášky do Súťaže a na oslovovanie Účastníkov 

podľa článku IV. ods. 2 týchto pravidiel. Prihláška do súťaže zároveň určuje zoznam 

spracúvaných osobných údajov a dobu spracúvania osobných údajov. 

 

2. Účastníci starší ako 15 rokov a zákonní zástupcovia alebo opatrovníci osôb mladších ako 15 

rokov berú v plnom rozsahu na vedomie, že poskytnuté osobné údaje Účastníkov bude 

Organizátor Spracúvať vo svojom informačnom systéme osobných údajov „Súťaž“, na účely 

priebehu vyhotovenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov tejto súťaže. 
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3. Účastníci starší ako 15 rokov a zákonný zástupcovia alebo opatrovníci osôb mladších ako 15 

rokov berú ďalej v plnom rozsahu na vedomie, že meno, priezvisko, názov školy, ročník štúdia, 

názov Projektu, fotodokumentáciu Projektu a stručný popis Projektu Organizátor súťaže zverejní 

spolu s popisom Projektu na svojom webovom sídle Organizátora a v ďalších médiách a na 

verejnosti, za podmienky, že s tým Účastník, prípadne zákonný zástupca alebo opatrovník 

vyjadril súhlas v prihláške do Súťaže.  

 

4. Na základe súhlasu Účastníka staršieho ako 15 rokov, prípadne zákonného zástupcu alebo 

opatrovníka osoby mladšej ako 15 rokov v prihláške do Súťaže je organizátor oprávnený 

zverejniť, sprístupniť, uskutočniť propagáciu výsledkov súťaže internetovej stránke spoločnosti 

Positive s.r.o., v  časopise Positive NEWS a na iných akciách ako napr. seminároch, 

konferenciách a pod., ktoré sa budú konať za účasti spoločnosti Organizátora, na internetovej 

stránke www.nextfuture.sk alebo v inom médiu vydávanom spoločnosťou NEXT FUTURE 

Publishing s.r.o., na internetovej stránke alebo v inom médiu vydávanom spoločnosťou Startitup 

s.r.o., na internetovej stránke alebo v inom médiu vydávanom spoločnosťou medias media s.r.o. 

a v iných v elektronických a tlačových médiách . 

 

5. Organizátor sa zaväzuje, že tak osobné údaje, ako aj Projekty bude spracúvať len v súlade 

s týmito súťažnými podmienkami a zároveň sa zaväzuje, že Projekty nebude poskytovať tretím 

osobám na akékoľvek ďalšie spracúvanie s výnimkou, ak by bol takýto súhlas Účastníkom, 

prípadne zákonným zástupcom alebo opatrovníkom písomne udelený. 

 

6. Účastníci starší ako 15 rokov a zákonní zástupcovia alebo opatrovníci osôb mladších ako 15 

rokov, ako dotknuté osoby, majú práva dotknutej osoby, ktoré si môžu uplatniť u Organizátora 

ako prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov, a to podľa § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na tri (3) roky. Súhlas môže byť kedykoľvek 

odvolaný. 

   

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto súťaž podlieha príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonu 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

 

2. Organizácia tejto Súťaže, ako aj akékoľvek spory z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace sa spravujú 

výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky. O prípadnom súdnom spore môžu rozhodovať 

výlučne súdy Slovenskej republiky.  

   

3. Tieto Pravidlá sú zverejnené a dostupné na internetovej stránke Organizátora: www.positive.sk.  

 

4. Účasťou na Súťaži vyjadruje Účastník úplný, bezpodmienečný súhlas s týmito pravidlami 

a podmienkami súťaže a zväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.  

 

 

 

Positive s.r.o. 

 


