
 

 

DODATOK Č. 1  
K ŠTATÚTU 

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. 
 
Štatút môže byť zmenený len formou písomných očíslovaných dodatkov k Štatútu, ktoré sú zverejnené 
rovnakým spôsobom ako Štatút, preto Vyhlasovateľ pristúpil k vydaniu Dodatku č. 1 k Štatútu (ďalej len „tento 
dodatok“), a to výlučne za účelom aktualizácie (predĺženia) termínov propagačnej súťaže „Edukačná súťaž so 
Šťukesom“. 
 
Vyhlasovateľ týmto dodatkom ruší článok II. Štatútu a nahrádza ho novým článkom II. s nasledovným znením: 
 

  II. TRVANIE SÚŤAŽE 
 
Súťaž sa uskutoční od 14.12.2020 do 20.06.2021 (ďalej len „doba trvania Súťaže“). 

  
Vyhlasovateľ týmto dodatkom ruší v článku IV. ods. 2. a ods. 7. Štatútu a nahrádza ich novým ods. 2. a ods. 7. 
s nasledovným znením: 
 
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 
31.03.2021 (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).  
 
7. Škola je zapojená do súťaže len tými časopismi, ktoré zašle na adresu Vyhlasovateľa uvedenú v Čl. I tohto 
Štatútu do 14.05.2021. 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.  
 
Vyhlasovateľ týmto dodatkom ruší v článku V. ods. 4. a ods. 6. Štatútu a nahrádza ich novým ods. 4. a ods. 6. 
s nasledovným znením: 
 
4. SSE následne vyhlási hlasovanie na facebookovej stránke o najoriginálnejší a najkreatívnejší časopis. 
Hlasovanie na facebookovej stránke SSE bude prebiehať od 10.06.2021 od 10:00 hod., do 20.06.2021, do 
23:59 hod. 
 
6. Školy budú informované o výhre v súťaži e-mailom, prípadne telefonicky, a to najneskôr do 30.06.2021. 
 
Ostatné ustanovenia Štatútu, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny.  

 
 

 
V Žiline, dňa 17.2.2021    Stredoslovenská energetika, a. s. 
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