
 

 

 

 

Pravidlá zlosovacej súťaže o vecné ceny pre študentov 
zapojených škôl do hlasovacej súťaže „Young4Climate“ 

platné od 1.3.2023 
 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky zlosovacej súťaže o vecné ceny pre študentov zapojených 
škôl (ďalej aj ako „zlosovacia súťaž o vecné ceny“) na webovej stránke súťaže: www.young4climate.sk. 

 

Projekt „Young4Climate“ – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti 
klimatickej kríze“ je financovaný z programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) 
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a Štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii a zmiernení klimatickej krízy realizáciou série 
inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia zameraných najmä na študentov a ich príbuzných na 63 
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, pomáhať im pochopiť 
klimatickú agendu a pripraviť ich na boj s klimatickou krízou.  

V súlade s vyššie uvedenými cieľmi sa TUKE a EZÚS Via Carpatia rozhodli v spolupráci so strednými školami 
zriadenými Košickým samosprávnym krajom prostredníctvom hlasovania v online hre 
„Young4Climate“realizovať pre školy s najvyšším počtom hlasov výstavbu dažďových záhrad/zelených 
stien v priestoroch škôl a vybaviť školy zariadeniami na separovaný zber bioodpadu a spracovanie 
kompostovacím zariadením. 

Zlosovacia súťaž o vecné ceny je spojená s hraním edukačnej online hry „Young4Climate“. Do hrania tejto 
online hry  sa môžu zapojiť tak študenti zo 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický 
samosprávny kraj ako aj ich rodinní príslušníci a široká verejnosť. Zapojením sa do tejto online hry 
a odohratím jednotlivých levelov zároveň hráči (účastníci) odovzdajú svoj hlas konkrétnej škole. 

V čase konania hlasovacej súťaže pre stredné školy prostredníctvom online hry „Young4Climate“ budú 
mať hlasujúci, ktorí splnia podmienky stanovené v bode IV. týchto pravidiel (ďalej len „ účastníci“), 
možnosť zapojiť sa do pridruženej zlosovacej súťaže o vecné ceny podľa bodu II. týchto pravidiel. 

Zlosovacia súťaž o vecné ceny sa uskutoční po ukončení jednotlivých levelov hry, pričom po skončení 
každého jedného levelu hry sa budú môcť účastníci stať výhercami výhier, ktoré sú v zmysle bodu II. týchto 
pravidiel určené pre jednotlivé levely hry. 

Termíny jednotlivých levelov sú uvedené v bode III. týchto pravidiel. 
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I. VYHLASOVATEĽ ZLOSOVACEJ SÚŤAŽE O VECNÉ CENY 

 

Obchodné meno:  Technická univerzita v Košiciach  
Sídlo: Letná 1/9 , 042 00 Košice - mestská časť Sever 
IČO: 00397610 
Zapísaný v registri: Okresný úrad Košice, živnostenský register 
Číslo zápisu v registri: 802-15283 
DIČ:  2020486710 
(ďalej ako „TUKE“  ) 
 

     Technický servis zlosovacej súťaže o vecné ceny zabezpečuje TUKE.  

 

II. Predmet výhry v zlosovacej súťaži o vecné ceny 

Predmetom výhry v zlosovacej súťaže o vecné ceny je výhra 1 ks Inteligentných Smart hodiniek (Xiaomi 
Redmi Watch 2 LITE v hodnote 62,80 EUR, slovom: šesťdesiatdva eur a osemdesiat centov) po odohratí  
každého zo 7 levelov online hry „Young4Climate“ (1 vecná cena za 1 level, celkovo teda 7 Smart hodiniek 
za 7 levelov). 

 
III. Trvanie a termíny v zlosovacej súťaži o vecné ceny 

Zlosovacia súťaž o vecné ceny bude prebiehať paralelne v rámci konania Hlasovacej súťaže o výhercov 
zelenej steny/dažďovej záhrady/elektrického kompostéra/košov na triedený odpad do tried pre zapojené 
školy od marca 2023 do novembra 2023. Vyhlasovateľ  odovzdá výhercom vecnú cenu – Inteligentné 
Smart hodinky, pričom výhercovia budú určení vylosovaním uskutočnenom zo strany vyhlasovateľa po 
ukončení každého levelu online hry „Young4Climate. Konkrétne termíny zlosovania budú komunikované 
priebežne po ukončení jednotlivých levelov hry na stránke www.young4climate.sk 

  
Plánované termíny jednotlivých levelov online hry „Young4Climate: 

1. Level - marec 2023 
2. Level - marec/apríl 2023 
3. Level - apríl 2023 
4. Level - september 2023 
5. Level - september/október 2023 
6. Level - október 2023 
7. Level - október /november 2023 

 

IV.  Podmienky a pravidlá pre zapojenie sa do zlosovacej súťaže o vecné ceny  

1. Zlosovacej súťaže o vecné ceny sa bude môcť zúčastniť len účastník, ktorý je študentom strednej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zapojenej do Hlasovacej súťaže o výhercov zelenej steny/dažďovej 
záhrady/elektrického kompostéra/košov na triedený odpad, ktorý tak učiní svojou registráciou 
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a vyplnením registračného formulára v rámci online hry „Young4Climate“. Zo zoznamu stredných škôl 
uvedie školu, ktorú v súčasnosti navštevuje. Súčasne účastník potvrdí, že k dátumu konania hlasovacej 
súťaže pre stredné školy  dosiahol minimálne 16 rokov. Účastník registrovaný do súťaže v poslednom 
ročníku svojho stredoškolského štúdia má právo zapojiť sa aj do levelov, konajúcich sa v nasledujúcom 
školskom roku 2023/2024 (platné pre levely 4, 5, 6, 7), ktoré budú prebiehať po ukončení jeho 
stredoškolského štúdia. 

2. Každý účastník definovaný vyššie, ktorý úspešne absolvuje jednotlivé levely edukačnej online hry 
„Young4Climate“, bude automaticky systémom zaradený do zoznamu účastníkov, ktorí daný level úspešne 
absolvovali a bude mať šancu vyhrať vecnú cenu uvedenú v časti II. týchto pravidiel. Účastník sa môže 
v danej online hre zúčastniť ľubovoľného počtu levelov z celkového počtu 7 levelov (maximálne 7 levelov). 
Na zaradenie do žrebovania v zlosovacej súťaži o vecné ceny v aktuálnom leveli musí účastník tento 
aktuálny level úspešne absolvovať pred termínom žrebovania. 

3. Každý účastník  bude do súťaže o vecné výhry  po úspešnom absolvovaní jedného levelu zaradený len 
raz (1-krát). Opakované absolvovanie jednotlivých levelov sa nebude považovať za platné a nebude 
zvyšovať šance daného účastníka vyhrať výhry uvedené v časti II. týchto pravidiel len na základe viacerých 
úspešných odohraní daného levelu.  

V. Výhry a spôsob určenia výhercov  

1. Každý účastník definovaný v bode IV.1 bude automaticky zaradený do zlosovania o Smart hodinky až po 
úspešnom absolvovaní daného levelu.  V rámci jedného levelu bude vyžrebovaný 1 výherca a následne 
mu bude odovzdaná 1 vecná cena. Spolu bude v súťaži vyžrebovaných 7 výhercov a odovzdaných 7 
vecných cien.  

2. Určenie výhercov prebehne online žrebovaním bez prítomnosti verejnosti a pri zachovaní princípu 
náhodného výberu vždy do 10 kalendárnych dní po skončení obdobia stanoveného na odohranie daného 
levelu (viď bod III. pravidiel). 

3. Zoznam výhercov vecných cien po jednotlivých leveloch bude uverejnený na stránke projektu 
www.young4climate.sk v podobe krstného mena a prvého písmena priezviska účastníka a bude priebežne 
aktualizovaný. Vylosovaní účastníci získajú ceny v zmysle bodu II. týchto pravidiel. 

4. Výhercovia budú kontaktovaní najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bude o výhre 
rozhodnuté.  

5. Výherca bude o výhre informovaný vyhlasovateľom prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré zadal                    
v registračnom formulári a bude požiadaný o bezodkladné poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom 
odovzdať výhru, a to o poskytnutie svojich kontaktných a identifikačných osobných údajov, ktoré sú 
nevyhnutné na jednoznačnú identifikáciu výhercu a splnenie si zákonných povinností. Poskytnutie 
osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na riadne odovzdanie výhry, bez riadneho 
a včasného poskytnutia týchto údajov nie je možné odovzdať výhru výhercovi, čo spôsobí zánik nároku na 
výhru. 

6. V prípade, ak sa s výhercom nepodarí nadviazať kontakt do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude 
o výhre rozhodnuté (resp. nebude súčinný pri získavaní požadovaných kontaktných a osobných 
identifikačných údajov v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa prvého kontaktu s výhercom súťaže), 
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vyhlasovateľ súťaže má právo žrebovanie o výhru zopakovať a stanoviť náhradného výhercu (ďalej tiež aj 
ako „náhradník“). 

7. V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, 
prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu 
spôsobom uvedeným v bode V. týchto pravidiel.  

8. Vyhlasovateľ doručí výhru výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výsledkov, 
ktorému predchádza overenie totožnosti a kontaktných údajov výhercu. Výhra bude výhercovi odovzdaná 
osobne prostredníctvom vyhlasovateľa zlosovacej súťaže o vecné ceny. Dokladom o odovzdaní výhry bude 
preberací protokol podpísaný tak zo strany odovzdávajúceho (resp. vyhlasovateľa súťaže) ako aj 
preberajúceho (resp. výhercu). Podpísanie preberacieho protokolu je nevyhnutnou súčasťou odovzdania 
výhry. 

9. Výherca nie je povinný výhru prijať. Na výhru súčasne nemá účastník právny nárok.   

10. Výmena vecnej ceny (výhry) alebo ktorejkoľvek jej súčasti za peniaze v hotovosti je vylúčená. 
Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry alebo na výplatu jej hodnoty formou finančnej 
kompenzácie. Výhercovia nemajú právo uplatňovať u vyhlasovateľa súťaže vady výhry a/alebo uplatniť si 
reklamáciu výhry.  

11.  V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, nepeňažná výhra                
v hodnote do 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) je úplne oslobodená od dane z príjmov, preto 
výherca nemá povinnosť odviesť daň z výhry, predmet ktorej je definovaný v bode II. 

 

VI. Vylúčenie zo súťaže o vecné ceny 

1. V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže, si vyhlasovateľ a partner súťaže vyhradzujú právo vylúčiť 
daných účastníkov z účasti na zlosovacej súťaži o vecné ceny, a to aj bez predchádzajúceho 
upovedomenia. 

2. Vylúčení budú najmä tí účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky pre súťaž o vecné 
ceny, alebo tieto podmienky porušia. Vyhlasovateľ súťaže je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení 
všetkých účastníkov, ktorí: 

a) sa zúčastnili zlosovacej súťaže o vecné ceny, na základe viacnásobnej registrácie rovnakej osoby, t.j. 
v prípade, ak jedna a tá istá osoba použije na registráciu viacero telefónnych čísel.  

b)  sa zúčastnia zlosovacej súťaže o vecné ceny v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia); 

c) sa na zlosovacej súťaži o vecné ceny zúčastnia pomocou výherných spolkov, automatizovaných služieb 
a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.  

3. Rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania. 

4. V prípade, ak bude zo zlosovacej súťaže o vecné ceny vylúčený účastník, ktorý sa stal výhercom výhry, 
zaniká mu okamihom jeho vylúčenia nárok na výhru a vyhlasovateľ určí spôsobom uvedeným v bode V.7 
týchto pravidiel náhradného výhercu. Ak ale k vylúčeniu výhercu zo súťaže o vecné výhry dôjde po 
okamihu odovzdania výhry, je výherca povinný na základe výzvy vyhlasovateľa výhru vrátiť a to v lehote 
10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude výherca na vrátanie výhry vyhlasovateľom súťaže vyzvaný.                
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V prípade, ak vrátanie výhry podľa predchádzajúcej vety nebude možné, alebo nebude možné vrátiť výhru 
v stave, v akom bola výhercovi odovzdá, je výherca povinný vrátiť namiesto výhry peňažné plnenie 
rovnajúce sa hodnote výhry v čase jej odovzdania výhercovi.  

 

VII. Vylúčenie zodpovednosti za škody 

Vyhlasovateľ a partner v žiadnej forme neručia za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti 
v súťaži o vecné ceny alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo 
úmyselného zavinenia. Okrem toho vyhlasovateľ a partner nezodpovedajú za akúkoľvek technickú 
poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. 

 

VIII. Ochrana osobných údajov 

1. Každý účastník poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné 
jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak účastník bude vyžrebovaný ako 
výherca a získa výhru, 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 primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. 
Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie výhry 

2. Ustanovenia bodu VIII.1 týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka. 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účasťou v súťaži  vyjadruje účastník svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich 
plne dodržiavať.  

2. Ak účastník nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto pravidlách,  nesmie sa súťaže 
zúčastniť. 

3. Do súťaže budú zaradené iba platné hlasy odovzdané prostredníctvom platnej registrácie a účasťou v 
hre v zmysle bodu V. týchto pravidiel. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti 
všetkých údajov uvedených v registračnom formulári. 

4. Výhra v zmysle bodu II. týchto pravidiel hlasovania predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa 
§ 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v 
ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na 
zdravotné poistenie vo výške 14 %. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do 
vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra 
do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude  vyhlasovateľ výhercu informovať v zmysle platného 
zákona. 
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5. Vyhlasovateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá zlosovacej súťaže o vecné ceny. 
Pravidlá zlosovacej súťaže o vecné ceny môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných 
materiáloch v súvislosti so súťažou, tieto úplné pravidlá sú však považované za jediné úplné a konečné. 

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá zlosovacej súťaže o vecné ceny 
alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu pravidiel alebo odvolanie 
súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke.  

 7. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradným 
výhercom v súvislosti s prijatou cenou. 

8. Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na dev.ekf@tuke.sk, a to 
najneskôr do 14 kalendárnych dní po vzniku dôvodu na sťažnosť. Na sťažnosti zaslané po termíne a 
oznámené telefonicky sa neprihliada. 

9. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť 
ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým 
primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných ustanovení. 

10. Pravidlá zlosovacej súťaže o vecné ceny sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Tieto pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke www.young4climate.sk a zároveň sú uložené v písomnej 
podobe v sídle vyhlasovateľa. 


