
 

 

ŠTATÚT  
propagačnej súťaže s názvom: 

,,Edukačná súťaž so Šťukesom“  
 
Štatút propagačnej súťaže „Edukačná súťaž so Šťukesom“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na 
propagačnej súťaži, spôsob a postup pri jej realizácii a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach 
účastníkov Súťaže. 
 
Tento Štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tento Štatút môže byť zmenený 
len formou písomných očíslovaných dodatkov k tomuto Štatútu, ktoré budú zverejnené rovnakým spôsobom 
ako tento Štatút. 
  
 

I.  VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE  
 

1. Súťaž vyhlasuje spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 
51 865 467, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10956/L (ďalej len 
„Vyhlasovateľ“).  
Reklamným partnerom Súťaže je MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o., so sídlom Prešernova 4, 811 02 
Bratislava, IČO: 31 335 667, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
č. 3765/B. 
 

II.  TRVANIE SÚŤAŽE 
 
Súťaž sa uskutoční od 14. 12. 2020 do 30. 04. 2021 (ďalej len „doba trvania Súťaže“). 

  
III. ÚČEL SÚŤAŽE  

 
Účelom Súťaže je budúcej ekonomicky aktívnej generácii – deťom, zábavnou formou ukázať prepojenie medzi 
šetrením energie a jej následným pozitívnym dopadom na životné prostredie. 
Vyhlasovateľ doručí každej škole, ktorá sa do súťaže prihlási, podpornú edukačnú brožúru v počte 1 ks poštou 
na korešpondenčnú adresu školy. Brožúra je dostupná aj na www.sse.sk/stukes. Vyhlasovateľ nijakým 
spôsobom týmto nezasahuje do edukačného procesu realizovaným školou.     
 
 

IV.  PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
 

1. Súťaže sa zúčastňujú materské a základné školy (1. - 4. ročník) so svojimi žiakmi prostredníctvom 
prihlásených prác vo forme kreatívneho školského súborného diela (ďalej len „časopis“) za splnenia nižšie 
uvedených podmienok.  

2. Škola sa prihlási do súťaže prostredníctvom akceptačnej odpovede na oslovujúci (direct) e-mail Vyhlasovateľa. 
Akceptačná odpoveď musí byť doručená na e-mailovú adresu marketing@sse.sk do 19. 02. 2021 (vrátane), 
ktorou škola zároveň súhlasí so znením tohto Štatútu, súčasťou súhlasu je prehlásenie školy, že je výhradne 
zodpovedná za oprávnenosť použiť časopis  žiakov zapojením sa do súťaže ,,Edukačná súťaž so 
Šťukesom“ s čím súvisí aj jeho zverejnenie/zobrazenie na facebookovej stránke Vyhlasovateľa, webovom 
sídle Vyhlasovateľa, materiáloch Vyhlasovateľa v akejkoľvek forme (elektronicky, fyzicky).  

3. Škola je povinná informovať zákonných zástupcov všetkých žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať na súťaži, o 
pravidlách súťaže, a zaistiť ich potrebný súhlas so zapojením žiakov do súťaže, pričom túto skutočnosť je 
súťažiaci povinný na požiadanie Vyhlasovateľa preukázať, v opačnom prípade bude Vyhlasovateľ postupovať 
podľa Čl. VII ods. 2. 

4. Škola sa stáva účastníkom súťaže, keď doručí riadnu akceptáciu Vyhlasovateľovi v termíne podľa čl. IV. ods. 
2 tohto Štatútu. 

5. Kritéria, ktoré má časopis spĺňať: 
a) Téma časopisu: „Ako šetríme energiou so Šťukesom“.  
b) Formát: A4. 
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c) Rozsah: maximálne 6 obojstranných strán, vrátane prednej strany a zadnej strany, tzn. vnútro 
časopisu môže byť tvorené maximálne 4 stranami.  

d) Náležitosti prednej strany časopisu:  

 názov časopisu, 

 názov alebo iné označenie triedy resp. skupinou žiakov, ktorí časopis zhotovili, 

 názov školy, 

 názov obce. 
e) Náležitosti vnútra časopisu: kreativita v rámci danej témy a zhotovenia časopisu neobmedzená (napr. 

voľný text, príbehy žiakov, komiks, tajnička, krížovka, kresba a pod.)  
 

6. Škola môže zaslať maximálne 3 časopisy vyhotovené troma rôznymi triedami, resp. skupinami žiakov. Do 
súťaže môže byť zaslaný len časopis , ktorý je vyhotovený ako kolektívna práca, spracovaná skupinou žiakov.  

7. Škola je zapojená do súťaže len tými časopismi, ktoré zašle na adresu Vyhlasovateľa uvedenú v Čl. I tohto 
Štatútu do 31. 03. 2021. Súčasne je škola povinná spolu s časopismi zaslať aj originál podpísaného 
Vyhlásenia zo Štatútu podľa ods. 2, inak nebude do súťaže zapojená. V prípade, ak škola zašle viac ako 
3  časopisy súčasne, Vyhlasovateľ vyberie povolený počet prác (najviac v počte 3 ks), ktoré budú súčasťou 
Súťaže.  

8. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie písomne doručí na adresu sídla 
Vyhlasovateľa.  
 
 

V. PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

1. Počas doby trvania Súťaže bude Vyhlasovateľ evidovať všetkých súťažiacich, ktorí riadne a včas doručia 
časopisy a splnia podmienky súťaže.  

2. Zo zaslaných  časopisov vyberie Vyhlasovateľ po uplynutí termínu podľa Čl. IV ods. 8 tohto Štatútu za účasti 
reklamného partnera uvedeného v Čl. I pätnásť časopisov do užšieho výberu. Každá škola môže byť 
zastúpená v užšom výbere len 1-krát. Osoba poverená Vyhlasovateľom žrebom pridelí každému časopisu  
číslo od 1-15.  

3. Vyhlasovateľ zverejní časopisy s vyžrebovaným číslom a s uvedením názvu triedy alebo skupiny žiakov 
a názvu školy a obce na facebookovej stránke SSE.  

4. SSE následne vyhlási hlasovanie na facebookovej stránke o najoriginálnejší a najkreatívnejší časopis. 
Hlasovanie na facebookovej stránke SSE bude prebiehať od 20. 04. 2021 od 10:00 hod., do 30. 04. 2021, 
do 23:59 hod. 

5. Do hlasovania sa môže hlasujúci (fanúšik facebookovej stránky Vyhlasovateľa), zapojiť formou komentára pod 
vyznačený príspevok. Do hlasovania je započítaný ten komentár, ktorý obsahuje jednoznačné označenie 
časopisu, ktorému sa má hlas (komentár) priradiť, za jednoznačné označenie sa považuje najmä uvedenie 
čísla priradeného časopisu. V prípade, ak konkrétny hlasujúci viackrát hlasoval za ten istý časopis  bude jeho 
komentár počítaný len jedenkrát.  

6. Školy budú informované o výhre v súťaži e-mailom, prípadne telefonicky. 
7. Za účelom odovzdania výhry sú výhercovia Súťaže povinní poskytnúť Vyhlasovateľovi požadovanú súčinnosť 

podľa čl. VI.  
 
 

VI.  VÝHRA V SÚŤAŽI 
 

1. Hodnota výhry pre školu, ktorej  časopis  bude na facebookovej stránke vyhodnotený ako najviac 
komentovaný, získa 3.500 €; škola, ktorej časopis  sa umiestni na druhom mieste získa 2.500 €; škola, ktorej 
časopis sa umiestni na treťom mieste získa 1.500 €. Hodnota výhry pre školy, umiestnených na štvrtom až 
ôsmom mieste (na základe abecedného poradia podľa názvu obce), bude 500 Eur. 

2. Žiaci, ktorých časopis  sa dostali do užšieho výberu podľa Čl. V ods. 2 tohto Štatútu budú odmenení vecnou 
odmenou. Hodnota vecnej odmeny nepresiahne 350 €. 

3. Zdanenie výhier prebieha podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Vyplatením 
výhry nezanikajú výhercovi prípadné ďalšie daňové povinnosti (ak nejaké vznikajú). Účasťou v súťaži 
súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami zdanenia v prípade jeho eventuálnej výhry v súťaži a s 



 

 

týmto vedomím vstupuje do súťaže. Pre vylúčenie pochybností platí, že vecné výhry s hodnotou 
neprevyšujúcou 350,- EUR v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov, sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb. 

4. Vyhlasovateľ sa so zástupcami škôl, ktoré sa umiestnia na prvých ôsmich miestach, môže dohodnúť na 
symbolickom odovzdaní peňažnej výhry pre školu a na odovzdaní odmeny pre žiakov. Škola poskytne 
súčinnosť pri odovzdávaní výhry a nafotení priebehu odovzdávania ceny v priestoroch danej školy. 

5. Finančná odmena pre školu bude uhradená prevodom na bankový účet školy. Zasielanie výhry do zahraničia 
nie je možné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry. 

6. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. 
 

 
VII.  OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 

 
1. Vyhlasovateľ Súťaže si v prípade, že má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako 

aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 
2. Účasťou v Súťaži dáva účastník Súťaže súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú definované v tomto Štatúte a 

zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak Vyhlasovateľ zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami 
Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade 
dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže, má Vyhlasovateľ Súťaže právo, výlučne na základe 
vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo Súťaže. Dôvodom na vylúčenie je najmä zverejňovanie nevhodných 
komentárov a postov na facebookovej stránke SSE. 

3. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek participujúcich na Súťaži. 
Vyhlasovateľ, ako ani akýkoľvek iný subjekt, nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhry od 
momentu jej prevzatia výhercom.  

4. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.   
5. Zamestnanci Vyhlasovateľa Súťaže a osoby im blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, sú zo Súťaže vylúčení. V prípade, že sa 
preukáže, že výherca je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru, táto výhra mu nebude 
odovzdaná. Ak takejto vylúčenej osobe už výhra bola odovzdaná, je táto osoba povinná nahradiť 
Vyhlasovateľovi celú jej hodnotu, ako aj všetky náklady a iné výdavky, či ujmu spôsobenú neoprávnenou 
účasťou tejto osoby v Súťaži. 

6. Účasťou v Súťaži škola vyhlasuje a prehlasuje, že zaslaním súťažných podkladov Vyhlasovateľovi nie 
sú/nebudú porušené autorské alebo iné práva tretích osôb a/alebo iné práva a/alebo právom chránené záujmy 
v zmysle právnych predpisov, pričom získal všetky potrebné súhlasy na zaslanie podkladov a ich spracovanie 
zo strany Vyhlasovateľa v opačnom prípade zodpovedá za akékoľvek porušenie a/alebo škodu, ktorá v tejto 
súvislosti vyhlasovateľovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe vznikla a súčasne je Vyhlasovateľ oprávnený 
súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť.  

7. Súťažiaci týmto dáva časovo neobmedzený súhlas pre Vyhlasovateľa na vystavenie a využitie časopisu po 
skončení Súťaže na dekoráciu priestorov a zariadení spoločnosti Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo ponechať si súťažné diela vo fyzickej forme a nezasielať ich súťažiacim naspäť.  
 
 

VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Akékoľvek záväzky vo vzťahu k výhercom zaväzujú výlučne Vyhlasovateľa. 
2. Tento Štatút je vyhotovený v jednom exemplári, ktorý slúži pre potreby Vyhlasovateľa. 
3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu, ktorý bude zverejnený na www.sse.sk/stukes. 

 
 

 
 
 
 
V Žiline dňa 14. 12. 2020    Stredoslovenská energetika, a. s. 

   

http://www.sse.sk/stukes


 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
Vyhlásenie 

  
 Názov školy: 
 Adresa: 
 IČO: 
 v zastúpení: (riaditeľ) 
 
  
 Materská škola / Základná škola súhlasí so znením Štatútu súťaže ,,Edukačná súťaž so Šťukesom“.  
 
 Materská škola / Základná škola vyhlasuje a prehlasuje, že zaslaním súťažných podkladov Vyhlasovateľovi nie 

sú/nebudú porušené autorské alebo iné práva tretích osôb a/alebo iné práva a/alebo právom chránené záujmy v 
zmysle právnych predpisov, pričom získala všetky potrebné súhlasy na zaslanie podkladov a ich spracovanie zo 
strany Vyhlasovateľa v opačnom prípade zodpovedá za akékoľvek porušenie a/alebo škodu, ktorá v tejto súvislosti 
Vyhlasovateľovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe vznikla.  

 
 Materská škola/Základná škola prehlasuje, že zákonný zástupca žiaka bude náležite informovaný o Štatúte súťaže 

,,Edukačná súťaž so Šťukesom“, s dôrazom na spôsob nakladania so školským súborným dielom tzv. „časopis“ 
v priebehu súťaže a po jej skončení v neobmedzenej forme (elektronicky, fyzicky). Časopis bude zverejnený na 
facebookovej stránke SSE, webovom sídle SSE, v materiáloch SSE (napríklad vyobrazenie časopisu, ktorý bude 
zaradený do užšieho výberu, prezentácii, ) a v priestoroch SSE najmä za účelom ich dekorácie.  

 
 
 
  
 V .........................dňa.....................    ...................................................... 
          riaditeľ školy (meno, priezvisko) 

                  názov školy  
 

 
 
 
 
 


