PRAVIDLÁ A PODMIENKY ŠTUDENSKEJ SÚŤAŽE
„NÁVRH VÝŠKOVEJ BUDOVY”
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Organizátorom študentskej súťaže „Návrh výškovej budovy“ (ďalej len „Súťaž“) je Stavebná fakulta
STU v Bratislave so sídlom Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 397 687
(ďalej len „Organizátor“).
2. Organizátor pripravil pre študentov Súťaž, ktorá je súčasťou workshopu EIT Manufacturing vzdelania v oblasti stavebníctva nad rámec bežného vzdelávania a ktorá sa riadi výlučne týmito
Pravidlami a podmienkami súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
3. Súťaž prebieha v termíne od 6.11.2020 do 31.1.2021.

Článok II.
Účasť v Súťaži
1. Do Súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá je študentom strednej odbornej školy
alebo strednej priemyselnej školy zameranej na oblasť stavebníctva, a ktorá splní všetky
podmienky a dodrží všetky pravidlá účasti v Súťaži uvedené v týchto Pravidlách (ďalej len
„Účastník“). Do Súťaže môžu Účastníka prihlásiť aj učitelia alebo iní zástupcovia škôl na území
Slovenskej republiky, avšak so súhlasom Účastníka, alebo jeho zákonného zástupcu alebo
opatrovníka, ktorí súhlas vyjadria podpisom prihlášky do Súťaže.
2. Podmienkou účasti v Súťaži je zaslanie 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. Prihlásenie do Súťaže je možné kedykoľvek v priebehu jej trvania.
3. Riadne vyplnenú a podpísanú naskenovanú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu
na adresu andrej.bistak@stuba.sk.
4. Účasť v Súťaži nie je spoplatnená.

Článok III.
Predmet Súťaže
1. Predmetom Súťaže je praktická práca/dielo Účastníka Súťaže v oblasti stavebníctva, konkrétne
návrh výškovej budovy (ďalej len „Projekt“). Požiadavky na obsah Projektu sú špecifikované
v zadaní, ktoré je zverejnené na webovej stránke Organizátora www.svf.stuba.sk/vyskovabudova.
2. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť iba s Projektom, ktorý sám vyhotovil, pričom je povinný
uvedenú skutočnosť hodnoverne preukázať.
3. Súťaže sa môže s Projektom zúčastniť aj tím. Projekt v takomto prípade do Súťaže prihlási líder
tímu, ktorého si tím na tento účel vyberie. Na účely Súťaže sa bude za Účastníka považovať líder
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tímu, ktorý Projekt do súťaže prihlási. Prihláška môže v takomto prípade obsahovať aj mená
ostatných členov tímu. Maximálny počet členov tímu sú 3 osoby.

Článok IV.
Výhra a jej odovzdanie
1. Predmetom výhry v Súťaži je:
 3D hmotný model navrhnutej výškovej budovy vytlačený na 3D tlačiarni pre víťazného
Účastníka hodnoteného 1. miestom (ďalej len „Víťaz“); v prípade, ak je víťazným Účastníkom
tím, model bude odovzdaný tímu ako celku,
 diplom; v prípade, ak je Víťazom tím, diplom dostane každý člen tímu.
2. Ostatní účastníci Súťaže získajú čestné uznanie; v prípade ak je Účastníkom tím, čestné uznanie
dostane každý člen tímu.
3. Hodnotenie Projektov prihlásených do Súťaže bude prebiehať v termíne od 1.2.2021 do 28.2.2021.
Organizátor má oprávnenie aj v priebehu obdobia hodnotenia Projektu od Účastníka požadovať
všetky dokumenty, údaje a informácie, tak ako je uvedené v Článku II. ods. 2 týchto Pravidiel.
4. Vyhodnotenie Súťaže a vyhlásenie jej výsledkov sa uskutoční ich zverejnením na webovej stránke
Organizátora a oznámením Výhry Víťazovi a škole, ktorú Víťaz navštevuje, a to v termíne, ktorý
Organizátor zverejní na svojej webovej stránke www.svf.stuba.sk/vyskovabudova. Víťaz je povinný
vyjadriť sa do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, či výhru prijíma.
5. Výhra bude Víťazovi odovzdaná v termíne 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, a to v čase podľa dohody.
6. Čestné uznania Účastníkom neumiestneným na 1. mieste budú zaslané bežnou poštou, príp.
elektronicky.

Článok V.
Vylúčenie zo Súťaže a prepadnutie Výhry
1. Z účasti v Súťaži sú vylúčené všetky osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k
Organizátorovi a osoby personálne alebo majetkovo s Organizátorom prepojené, včítane im
príbuzných a blízkych osôb.
2. Z účasti v 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,
neetického, 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.
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Článok VI.
Osobitné ustanovenia
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 sú 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.svf.stuba.sk/vyskovabudova.
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, včítane 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 zostávajú aj po účasti v tejto Súťaži zachované.

Článok VII.
Osobné údaje
1. Účastníci starší ako 15 rokov a zákonní zástupcovia alebo opatrovníci Účastníkov udeľujú
Organizátorovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov Účastníkov,
včítane 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. 4 týchto Pravidiel. Prihláška do súťaže zároveň určuje zoznam spracúvaných osobných údajov
a dobu spracúvania osobných údajov.
2. Účastníci berú v plnom rozsahu na vedomie, že poskytnuté osobné údaje Účastníkov bude
Organizátor spracúvať vo svojom informačnom systéme osobných údajov „Návrh výškovej
budovy“ na účely vyhlásenia, priebehu, zverejnenia a archivácie výsledkov tejto súťaže.
3. Účastníci berú ďalej v plnom rozsahu na vedomie, že meno, priezvisko, názov školy, ročník štúdia,
názov Projektu, fotodokumentáciu Projektu a stručný popis Projektu Účastníka je na základe
súhlasu Účastníka v prihláške do Súťaže organizátor oprávnený zverejniť a sprístupniť v rámci
propagácie výsledkov súťaže, a to na internetovej stránke a sociálnych sieťach Organizátora, v
časopise Informácie SvF a Spektrum, na iných podujatiach, ako napr. seminároch, konferenciách a
pod., ktoré sa budú konať za účasti Organizátora, alebo v iných elektronických a tlačených médiách
podľa uváženia Organizátora.
4. Organizátor sa zaväzuje, že tak osobné údaje Účastníkov, ako aj Projekty bude spracúvať len v
súlade s týmito Pravidlami a zároveň sa zaväzuje, že Projekty nebude poskytovať tretím osobám na
akékoľvek ďalšie spracovanie s výnimkou, ak bol takýto súhlas Účastníkom, prípadne zákonným
zástupcom alebo opatrovníkom písomne udelený.
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5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na 3 (slovom tri) roky. Súhlas môže byť
kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť zverejnenia osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

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
www.svf.stuba.sk/vyskovabudova.
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4. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník úplný, bezpodmienečný súhlas s týmito pravidlami a
podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy,
sociálnu starostlivosť o zamestnancov
a sociálnu starostlivosť o študentov
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