
 

 

Štatút súťaže „Young4Climate“ 
platný od 03.02.2023 

 
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky Hlasovacej súťaže o výhercov zelenej 

steny/dažďovej záhrady/Elektrického kompostéra/ košov na triedený odpad do tried(ďalej aj ako 
„súťaž“)  i súťaže o vecné ceny pre hlasujúcich (ďalej aj ako „súťaž pre hlasujúcich“) na webovej stránke 

vyhlasovateľa súťaže www.young4climate.sk (ďalej len „štatút“). 

 

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 žiakov a ich príbuzných na 63 
stredných školách v Košickom kraji, 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 hlasovacej súťaže (školy spoločne 
označované ako „účastníci“ alebo jednotlivo „účastník“) realizovať výstavbu dažďových záhrad/zelených 
stien v priestoroch školy, vybaviť školy zariadeniami na separovaný zber bioodpadu a spracovanie 
kompostovacím zariadením. 

Cieľom je, na základe výsledkov hlasovania verejnosti spojeného s hraním edukatívnej online hry,  
zrealizovať v období rokov 2023 - 2024 celkom 6 zelených stien dažďových záhrad na 6 školách                   (v 
1. kole súťaže) a vybaviť  10 škôl  zariadeniami na separovaný zber bioodpadu (koše) a spracovanie 
kompostovacím zariadením (v 2. kole súťaže).  O tom, na ktorých školách konkrétne budú realizované 
zelené steny/ dažďové záhrady, ktoré školy budú vybavené košmi na separovaný zber odpadu 
a kompostérmi, rozhodne svojimi hlasmi v 2 kolách súťaže široká verejnosť, ktorá svoje hlasy odovzdá po 
odohratí jednotlivých levelov hry. Hra pozostáva zo 7 levelov: 1. - 3.level (1. kolo hlasovacej súťaže), 4. - 
7.level (2. kolo hlasovacej súťaže). 

V súvislosti s hrou bude počas hlasovacej súťaže prebiehať aj súťaž pre hlasujúcich po odohratí 
jednotlivých levelov hry.  Po každom odohratom leveli sa náhodným žrebovaním vyžrebuje 1 výherca ceny 
spomedzi hlasujúcich, ktorý daný level hry už absolvovali.  Do súťaže o vecné ceny bude zapojený však len 
hlasujúci študent školy zriadenej Košickým samosprávnym krajom. 
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I. VYHLASOVATEĽ /USPORIADATEĽ SÚŤAŽE 
 

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“  ) 
 

                Partner súťaže:  
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
IČO: 45230030 
spoločnosť zapísaná v Živnostenskom  registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 
820-81854 
(ďalej ako  „EZÚS Via Carpatia“). 

     Technický servis hlasovacej súťaže zabezpečuje TUKE.  

 

II. PREDMET  HLASOVACEJ SÚŤAŽE a SÚŤAŽE O VECNÉ CENY 

Predmetom hlasovacej súťaže je v 2 kolách prostredníctvom online verejného hlasovania študentov 
stredných škôl i širokej verejnosti vybrať 2 skupiny škôl (6 škôl a 10 škôl) s najvyšším počtom hlasov 
(prostredníctvom hrania interaktívnej edukačnej hry), ktoré získajú  

1) v prvom kole hlasovacej súťaže: 6x dočasná realizácia dažďových záhrad alebo vertikálnych zelených 
stien ( v závislosti od výberu účastníka súťaže pri prihlasovaní sa do súťaže) minimálne do konca roka 2029 

2) v druhom kole hlasovacej súťaže: 10x zapožičanie košov na separovaný zber bioodpadu a 10x 
zapožičanie kompostéra minimálne do konca roka 2029 

Predmetom pridruženej súťaže o vecné ceny pre hlasujúcich je výhra 1 vecnej ceny po odohratí  
jednotlivých levelov hry (celkovo 7 vecných cien pre 7 výhercov). 

 
III. Termíny v hlasovacej súťaži a v súťaži o vecné ceny 

  
A. Hlasovacia súťaž 

 
Termín prihlasovania škôl do hlasovacej súťaže:  od 2.1.2023  - 10.2.2023  
 
Plánované termíny  hlasovacej súťaže: 
1.   kolo:  1.  marec –  28. apríl 2023,   
2.   kolo:  4. september – 19. november 2023.  
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Plánované termíny vyhlásenia výhercov: 
1. Kola - máj 2023 
2. Kola - november 2023 

 
Plánované termíny realizácie výhier: 

1. Zelených stien/dažďových záhrad: máj 2023 - apríl 2024 
2. zapožičanie košov na separovaný zber bioodpadu a kompostéra: november 2023 - apríl 2024 

 
 

B. Súťaž o vecné ceny 
 

Plánované termíny súťaže o vecné ceny v 7 leveloch hry: 
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 

 
Plánované termíny vyhlásenia výhercov: 

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

 
Plánované termíny odovzdania výhier: 

1. Level - apríl-máj 2023 
2. Level - apríl-máj 2023 
3. Level - máj-jún 2023 
4. Level - október-november 2023 
5. Level - október-november 2023 
6. Level - november-december 2023 
7. Level - november-december 2023 

 
IV. Prihlasovanie účastníkov do hlasovacej súťaže a podmienky ich účasti v súťaži 

 
1. Hlasovacej súťaže o predmetné ceny uvedené v časti VI. štatútu sa môžu zúčastniť len stredné školy                                              

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja podľa zoznamu zverejneného na stránke 
Košického samosprávneho kraja (63 stredných škôl). 
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2. Škola (ďalej ako „účastník“), bude  zaradená do zoznamu účastníkov uchádzajúcich sa o ceny v prípade, 
ak v lehote v zmysle bodu 3., štatutárny zástupca účastníka súťaže riadne vyplní a podpíše formulár                                                
na webstránke vyhlasovateľa súťaže - www.young4climate.sk   a odošle ho. 

3. O možnosti zapojiť sa do súťaže budú školy vopred informované formou e-mailovej komunikácie                        
zo strany partnera projektu. 

4. Prihlasovanie sa do zoznamu škôl uchádzajúcich sa o ceny v 2 - kolovej  hlasovacej súťaži  trvá odo dňa 
2.1.2023 od 09:00 hod. do dňa 10.2.2023 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 10.2.2023 vrátane je možné 
sa prihlásiť a byť zaradený do zoznamu účastníkov hlasovacej súťaže. Po tomto dátume  bude 
prihlasovanie do zoznamu účastníkov súťaže ukončené. 

5. Odoslaním riadne vyplneného a podpísaného formulára účastník vyhlasuje svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov. 

6. Účastník v prihlasovacom formulári vyjadrí svoj záujem, či chce byť zaradený do jedného kola 
hlasovacej súťaže alebo do oboch kôl hlasovacej súťaže a aké výhry v rámci jednotlivých kôl preferuje. 

7. Odoslaním riadne vyplneného formulára bude každý účastník, ktorý prejaví záujem zúčastniť sa 
hlasovacej súťaže zaradený do zoznamu škôl pre jednotlivé kolá a po spustení hlasovacej súťaže bude 
následne zaradený do online hlasovania o zvolené ceny. 

8. Podmienkou účasti v 1. kole súťaže je vlastníctvo majetku alebo dlhodobý prenájom majetku s trvaním 
nájomnej zmluvy minimálne do mája 2029. Účastník súťaže zapojený do 1. kola hlasovacej súťaže, učiní 
vyhlásenie školy o vlastníctve majetku/dlhodobom prenájme majetku.  

9. Účastník si pred zapojením do hlasovacej súťaže zanalyzuje technické možnosti pre inštaláciu výhry 
v svojich podmienkach v zmysle „Manuálu pre školy“, ktorý tvorí bude zverejnený na stránke súťaže. 
Oprávneným nákladom a predmetom samotnej výhry sú bežné náklady súvisiace 
s realizáciou/inštaláciou predmetu výhry. Výhra nepokrýva dodatočné náklady súvisiace s realizáciou 
či dodatočnými nákladmi, ktoré vzniknú v priebehu  realizácie výhry. Bližšie podmienky k oprávnenosti 
nákladov, technickú špecifikáciu predmetov výhry stanovuje „Manuál pre školy“ prístupný na stránke 
súťaže. Konkrétne technické špecifikácie predmetu výhry, ktoré nie je možné v plnom rozsahu zahrnúť  
do manuálu, budú s výhercami dohodnuté a riešené individuálne. 

10. Účastník súťaže, ktorý sa stane výhercom výhry definovanej v bode VI. štatútu, akceptuje a berie na 
vedomie skutočnosť, že v zmysle podmienok stanovených Správcom programu Sk-Klíma, z programu 
ktorého sa výhry financujú, majiteľom výhry bude partner súťaže a výherca bude predmet výhry 
dočasne užívať do 12/2029 na základe podmienok stanovených v zmluve uzavretej s vyhlasovateľom 
súťaže. 

11. Po dobe stanovej v zmluve s vyhlasovateľom súťaže budú ďalšie podmienky užívania predmetu výhry 
dohodnuté s výhercom súťaže dodatočne.  

12. Účastník súťaže, ktorý sa stane výhercom výhry je povinný poskytnúť súčinnosť pri analyzovaní 
technických podmienok pre výstavbu výhier stanovených v 1. kole súťaže, ako súčasť podkladov na 
prípravu projektovej dokumentácie a stanovenie realizovateľnosti predmetu výhry v podmienkach 
konkrétnej školy. 

13. V prípade, ak sa v procese stanovovania realizovateľnosti predmetu výhry v priestoroch výhercu zistí 
skutočnosť, že predmet výhry (konkrétne dažďovej záhrady) nie je možné vzhľadom na technické 
prekážky realizovať, alebo realizácia predmetu výhry by presahovala finančný rozpočet na to určený, 
partner súťaže má právo predmet súťaže za takýchto pre projekt nevýhodných podmienok nerealizovať 
a výhernej škole ako alternatívu navrhne realizáciu zelenej steny ako predmetu výhry. 
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14. Účastník súťaže, ktorý sa stane výhercom výhry, má právo realizáciu predmetu výhry odmietnuť,                           
ak realizácia predmetu výhry /alternatívneho predmetu výhry (zelenej steny) je pre neho vzhľadom na 
technické podmienky predmetu výhry nerealizovateľná, administratívne komplikovaná či nezaujímavá. 

15. V takomto prípade, má partner súťaže právo kontaktovať náhradníka súťaže podľa podmienok 
stanovených v bode V.3.6. Pre náhradníka platia tie isté pravidlá a podmienky ako pre výhercu výhry. 

16. Účastník súťaže, ktorý sa stane výhercom výhry, je povinný umožniť vlastníkovi kontrolu užívania 
majetku (predmetu výhry) a plnenie povinností užívateľa v zmysle zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, ako 
aj kontrolu podmienok zo strany Správcu programu SK-Klíma, či iných kontrolných orgánov. 

17. Účastník súťaže, ktorý sa stane výhercom výhry je povinný poskytnúť súčinnosť pri organizovaní 
diseminačných aktivít v priestoroch školy, ktoré súvisia s propagáciou predmetu výhry v zmysle 
podmienok programu SK-Klíma v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve s vyhlasovateľom súťaže. 

18. Zoznam účastníkov zapojených do jednotlivých kôl bude zverejnený po dátume stanovenom na 
prihlasovanie v bode 4. tohto článku na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže v dostatočnom časovom 
predstihu pred spustením hlasovacej súťaže, najneskôr do 3 kalendárnych dní po dni stanovenom ako 
konečný termín na prihlásenie sa účastníkov. 

19. Po zverejnení zoznamu účastníkov na webovej stránke vyhlasovateľa, každý účastník prihlásený                            
do hlasovacej súťaže, môže do 5 kalendárnych dní vyjadriť svoje námietky či návrhy na úpravu, ak                     
vo zverejnenom zozname nájde nezrovnalosti týkajúce sa jeho školy. 

20. Zmeny údajov v zozname prihlásených účastníkov súťaže bude možné upraviť/zmeniť aj po spustení 
samotného hlasovania v súťaži uvedeného v bode III. štatútu, čo však nedáva účastníkovi, ktorý iniciuje 
zmeny údajov v zozname, možnosť nárokovať si predĺženie termínov samotného hlasovania v súťaži. 

21. Ak sa do súťaže bude chcieť zapojiť účastník, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, 
je zo súťaže automaticky vylúčený a nemá žiaden nárok zapojiť sa do jednotlivých kôl hlasovacej súťaže 
a získať akúkoľvek cenu. 
 
V. HLASOVANIE V SÚŤAŽI 

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je držiteľom telefónneho čísla 
mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje 
spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním 
osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“). 

 
V.1.  PODMIENKY HLASOVANIA 
 

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom webovej stránky uvedenej v bode III. štatútu. 
 
Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať v prvom kole súťaže max. 3 hlasy a v 2. kole 
max. 4 hlasy, a to spôsobom uvedeným v bode V.1.2  týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné 
pokusy o hlasovanie, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, 
nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné. 
 
Hlasujúci odovzdáva svoj hlas konkrétnej škole („účastníkovi“ súťaže). Spôsob hlasovania a prideľovania 
bodov je uvedený v bode V.1.2  týchto pravidiel hlasovania. 
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Hlasovanie bude automaticky ukončené po konečnom termíne jednotlivých kôl.  
 
V.1.1. REGISTRÁCIA 

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky vyhlasovateľa 
www.young4climate.sk. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke, a to: 

(i) vyplnením a odoslaním registračného formulára,  

pričom je potrebné zaškrtnúť políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním 
osobných údajov (prihlásenie do hlasovania prostredníctvom odoslania registračného formulára ďalej 
označované ako „registrácia“). 

Pri registrácii si hlasujúci v registračnom formulári zvolí z možností tam uvedených, či je študent 
konkrétnej školy, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) alebo široká 
verejnosť. Táto voľba je podmienkou, aby hlasujúci pri hraní edukačnej hry, mohol byť automaticky 
zapojený do súťaže pre hlasujúcich, ktorá bude prebiehať paralelne počas hlasovacej súťaže pre školy. 

Pri registrácii prostredníctvom registračného formulára je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke 
zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej 
republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom 
ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Registrácia je platná až overením telefónneho čísla.  

Registrácia hlasujúceho – zadaného telefónneho čísla sa vykoná len jeden (1) raz. To isté telefónne číslo 
nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii. SMS zaslaná pri registrácii je bezplatná. 

V.1.2. Spôsob hlasovania 
 

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky www.young4climate.sk, a to nasledovným 
spôsobom: 
 
V prvom kole súťaže: 
 

a) Registrovaný hlasujúci môže odovzdať konkrétnemu účastníkovi súťaže (škole) hlasy 
prostredníctvom zapojenia sa do online hry projektu Young4Climate (ďalej len „hra“). Pred 
zapojením do hry sa musí registrovaný hlasujúci prihlásiť, a to prostredníctvom telefónneho čísla, 
ktoré použil pri registrácii. Pri prihlásení bude hlasujúcemu pri každom prihlásení zaslaný kód pre 
potvrdenie prihlásenia.  
V rámci prvého kola súťaže bude možné odohrať 3 levely. Úlohou hlasujúceho  je prejsť jednotlivé 
levely, pričom po zahraní a ukončení každého levelu, hlasujúci automaticky získa hlas pre školu, 
ktorú si zvolil pri registrácii alebo si ju zvolil po 1.leveli (táto možnosť sa týka širokej verejnosti, 
študent si musí zvoliť školu už pri registrácii. Hlas vybranej škole odovzdá kliknutím na hlasovacie 
políčko.  Po úspešnom odohraní každého ďalšieho levelu hry, môže odovzdať hlas len zvolenej  
škole. V 1. kole súťaže je takýmto spôsobom možné odovzdať zvolenej škole maximálne 3 hlasy.   
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Hlasujúci má po odovzdaní hlasov spôsobom uvedeným v tomto bode možnosť si nesúťažne  
pozrieť obsah svojej hranej hry, no nebude mať možnosť opätovného hrania a zasielania hlasov. 

 
V druhom kole súťaže: 
 

b) V druhom kole súťaže má registrovaný a prihlásený hlasujúci možnosť získať hlasy za 4 odohrané 
levely hry, konkrétne levely 4 až 7. Po zahraní a ukončení levelov 4 až 7, hlasujúci automaticky 
získa hlas pre školu, ktorú si zvolil pri registrácii alebo si ju zvolil po ukončení levelu 4 (táto možnosť 
sa týka širokej verejnosti, študent si musí zvoliť školu už pri registrácii a je počas celej doby hrania 
nemenná). Hlas vybranej škole odovzdá kliknutím na hlasovacie políčko. Po úspešnom odohraní 
každého ďalšieho levelu hry, môže odovzdať hlas len už zvolenej škole. V 2. kole súťaže je takýmto 
spôsobom možné odovzdať zvolenej škole maximálne 4 hlasy. 
 
Pokusy hlasujúceho o hlasovanie spôsobom nezodpovedajúcim spôsobu hlasovania definovaného 
pod písm. a) až b) vyššie, ako aj prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho hlasovať nad 
maximálne stanovený počet hlasov počas jednotlivých kôl súťaže (t. j. max. 3x v prvom kole, max 
4x v druhom kole), a to aj spôsobom definovaným pod písm. a) až b) vyššie, nebudú do hlasovania 
zaradené a sú neplatné. 
Neplatné sú takisto registračné formuláre vyplnené v rozpore s inštrukciami na webovej stránke 
a registračné formuláre doručené vyhlasovateľovi po dátume konania hlasovania. 

 
V.2. Spôsob sčítavania hlasov 

Po uplynutí času konania hlasovania stanoveného pri jednotlivých kolách súťaže v bode III.A týchto 
pravidiel, budú všetky hlasy účastníkov spočítané, pričom konečný súčet hlasov bude podkladom na 
stanovenie víťazných škôl („účastníkov“) v prvom kole 6, v druhom kole 10. 

V.3.  Spôsob stanovenia víťazných škôl/ Spôsob výberu výhercov 

1 . Po uplynutí času konania súťaže v bode III.A týchto pravidiel súťaže, najneskôr v lehote 7 pracovných 
dní od okamihu skončenia času konania jednotlivých kôl súťaže, pristúpi vyhlasovateľ súťaže k zrátaniu 
hlasov odovzdaných hlasujúcimi a stanoveniu výherných škôl podľa bodu 2 tohto článku. 

2.  Finálne poradie víťazných škôl (účastníkov) v 1. i 2. kole súťaže sa určí ako pomer medzi Počtom 
získaných hlasov strednou školou v konkrétnom kole hlasovacej súťaže a Počtu študentov v dennej 
forme na danej strednej škole k začiatku školského roka 2022/2023, čo predstavuje Počet hlasov na 
žiaka. Matematicky možno indikátor na určenie poradia zapísať nasledovne: 
 
 𝑃𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑙𝑎𝑠𝑜𝑣 𝑛𝑎 ž𝑖𝑎𝑘𝑎 =  

č  í ý    š   é    úť ž

č  š     š ú    š   č  š .  /  
  

 
3. Stanovenie ukazovateľa počet hlasov na žiaka zvýši možnosti účastníkov s menším počtom študentov 
na výhru, zamedzí situácii, aby účastníci s väčším počtom študentov automaticky obsadili prvé miesta na 
základe počtu hlasov hlasujúcich, ktorými budú na prvom mieste samotní žiaci týchto škôl, ako súčasť 
širokej verejnosti. 
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4. V rámci 1. kola hlasovacej súťaže sa určí z účastníkov súťaže na základe vyššie uvedeného vzorca                                   
6 účastníkov s najvyšším počtom hlasov na žiaka (ďalej len „výhercov“). Každý zo 6  výhercov v 1. kole získa 
realizáciu jednej výhry podľa bodu VI.1. týchto pravidiel. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje                      
o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťaznej školy.  

5. V rámci 2. kola hlasovacej súťaže sa obdobne ako v 1. kole súťaže určí z účastníkov súťaže na základe 
uvedeného vzorca 10 účastníkov s najvyšším počtom hlasov na žiaka (ďalej len „výhercov“). Každý z 10  
výhercov v 2. kole získa realizáciu jednej výhry podľa bodu VI.1. týchto pravidiel. V prípade rovnakého 
počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťaznej školy.  

6. Náhradníci v každom kole súťaže budú stanovení ako ďalší v stanovenom poradí účastníkov zoradených 
podľa najvyššieho počtu hlasov na žiaka na cenu pre prípad, že stanovený výherca/výhercovia 
nesplní/nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom. 

 

V.4. Zverejnenie výsledkov hlasovania 

1. Vyhlasovateľ súťaže oboznámi partnera súťaže o stanovených výhercoch a o výsledkoch hlasovania  
súťaže v 1. i 2. kole bezodkladne po ich stanovení.  

2.  Výsledky hlasovania budú tiež zverejnené na webovej stránke projektu www.young4climate.sk 
nasledovne: 

Po prvom i druhom kole hlasovacej súťaže v lehote do 7 pracovných dní odo dňa určenia výhercov                                    
v zmysle bodu V.3. týchto pravidiel súťaže. 

3. Výherca výhry, resp. jeho oprávnený zástupca (riaditeľ školy alebo jeho zástupca) bude v prípade výhry 
o tejto skutočnosti tiež oboznámený prostredníctvom mailovej adresy a/ alebo telefonicky. Vyhlasovateľ 
súťaže pristúpi k oboznámeniu výhercov o skutočnosti podľa predchádzajúcej vety v lehote do 7 
pracovných dní odo dňa určenia výhercov v zmysle bodu V.3.1 týchto pravidiel súťaže. 

 
V.5.  Realizácia výhier 

1. Umiestnenie výhercu na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní zaväzuje vyhlasovateľa a partnera súťaže 
na začatie rokovaní s príslušnými školami o realizácii predmetu výhry, nezaväzuje ich však, aby zabezpečili 
samotnú výstavbu predmetu výhry.  

2. Termíny realizácie predmetov výhry sú uvedené v odseku III.A. tohto štatútu. 

2. Partner súťaže si vyhradzuje právo nerealizovať na príslušnej škole výstavbu predmetu výhry najmä                     
v prípade, pokiaľ nebude zo strany výhercu poskytnutý na účely umiestnenia či výstavby predmetu výhry 
vhodný pozemok či priestor alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany školy.                                   
V uvedenom prípade bude predmet výhry realizovaný u náhradného účastníka súťaže, ktorý dosiahol v 
rámci príslušného kola súťaže ďalší najvyšší počet hlasov na žiaka a umiestnil sa na nevýhernej pozícii za 
výhernými školami umiestnenými v prvom kole na 6., v druhom kole na 10. mieste. 
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3. Výherca nie je povinný výhru prijať.  Na výhru nemá výherca právny nárok. Vymáhanie výhry súdnou 
cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, 
pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak. 

 
VI. VÝHRY V SÚŤAŽI PRE ÚČASTNÍKOV  

1. Splnením podmienok súťaže môže účastník súťaže vyhrať nasledovnú cenu: 

V prvom kole- výstavbu vertikálnej zelenej steny alebo dažďovej záhrady vrátane projektovej 
dokumentácie, nákupu a inštalácie zelenej steny alebo dažďovej záhrady. 

V druhom kole- obstaranie maximálne 20 sád košov (podľa počtu tried v škole) na separovaný odpad 
i bioodpad (1 sada obsahuje 4 koše na separovaný odpad) i 1 elektrického kompostéra na technologické 
kompostovanie bioodpadu.   

2. Účastník súťaže môže v 2. kole súťaže získať maximálne taký počet sád košov, aký je počet tried                                 
v priestoroch účastníka, maximálne to môže byť 20 sád košov. Informácie o počte tried, ktoré plánuje 
výhrou vybaviť, uvedie pri prihlasovaní do súťaže v zmysle podmienok bodu IV. Pravidiel súťaže 

3. Každý účastník súťaže môže vyhrať jednu cenu v rámci daného kola súťaže v rámci ktorého prejaví 
záujem sa zúčastniť. Pokiaľ účastník prejaví záujem byť zapojený do oboch kôl súťaže, môže tak jeden 
účastník vyhrať dve ceny- po jednej v každom kole. 

4.  Majiteľom výhry v zmysle podmienok stanovených Správcom programu Sk-Klíma po dobu, ktorá bude 
stanovená v zmluve medzi vyhlasovateľom a výhercom súťaže (do 12/2029), je partner súťaže.  

5. Po dobe stanovej v zmluve s vyhlasovateľom súťaže budú ďalšie podmienky užívania predmetu výhry 
dohodnuté s výhercom súťaže dodatočne. 

Počas hlasovacej súťaže o výhry pre školy, bude paralelne prebiehať aj súťaž pre hlasujúcich po odohratí 
jednotlivých levelov hry. 

 

VII. Súťaž o výhry pre hlasujúcich  

1. V čase konania hlasovania budú mať hlasujúci, ktorí splnia podmienky stanovené v bode VII. týchto 
pravidiel hlasovania, možnosť zapojiť sa do súťaže o vecné výhry podľa bodu VII.2 týchto pravidiel (ďalej 
aj „súťaž o výhry pre hlasujúcich“). 

2. Súťaž o výhry pre hlasujúcich sa uskutoční po jednotlivých odohraných leveloch hry, pričom po skončení 
každého jedného levelu hry sa budú môcť hlasujúci stať výhercami výhier, ktoré sú v zmysle bodu VII.2 
týchto pravidiel určené pre jednotlivé levely hry. 

3. Termíny jednotlivých levelov sú uvedené v bode III B. tohto štatútu. 
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VII.1  Podmienky a pravidlá pre zapojenie sa do súťaže o výhry pre hlasujúcich  

1. Súťaže o výhry pre hlasujúcich sa bude môcť zúčastniť len hlasujúci, ktorý je študentom strednej školy, 
ktorej zriaďovateľom je KSK, ktorý tak učiní pri registrácii a vypĺňaní registračného formulára, kde uvedie 
školu zo zoznamu stredných škôl, ktorú v súčasnosti navštevuje a ktorá sa zapojila do súťaže a súčasne, 
ktorý k dátumu hlasovania dosiahol minimálne 16 rokov. 

2. Každý  hlasujúci definovaný vyššie, ktorý úspešne absolvuje jeden alebo jednotlivé levely edukačnej hry, 
bude automaticky systémom zaradený do zoznamu hlasujúcich, ktorí daný level úspešne absolvovali a 
bude mať šancu vyhrať výhry uvedené v časti VII.2 týchto pravidiel. 

3. Hlasujúci študent strednej školy, ktorej zriaďovateľom je KSK, bude do súťaže o výhry pre hrajúcich 
hlasujúcich po úspešnom absolvovaní levelov zaradený len raz (1). Opakované splnenie a absolvovanie 
zadaných úloh v rámci jednotlivých levelov sa nebude považovať za platné a nebude zvyšovať šance 
daného hlasujúceho vyhrať výhry uvedené v časti VII.2 týchto pravidiel len na základe úspešných odohraní 
daného levelu.  

VII.2 Výhry pre hlasujúcich a spôsob určenia výhercov daných výhier 

1. Každý hlasujúci definovaný v bode VII.1, ktorý úspešne absolvuje jeden alebo jednotlivé levely 
edukačnej hry, bude automaticky zaradený do žrebovania o vecnú cenu, predmet ktorej bude bližšie 
špecifikovaný na stránke súťaže, po každom úspešne absolvovanom leveli. Spolu bude v súťaži 
vyžrebovaných 7 výhercov a odovzdaných 7 vecných cien. 

2. Určenie výhercov jednotlivých výhier spomedzi hlasujúcich, ktorí ten ktorý level hry už absolvovali, a tak  
sa platne zapojili do súťaže o výhry pre hlasujúcich, prebehne žrebovaním bez prítomnosti verejnosti a pri 
zachovaní princípu náhodného výberu vždy do 10 kalendárnych dní po skončení obdobia stanoveného na 
odohranie daného levelu (viď článok III B.). Hlasujúci sa môže stať výhercom v rámci jedného levelu iba 
raz (1).  

3. Zoznam výhercov cien jednotlivých levelov bude uverejnený na stránke vyhlasovateľa v podobe 
krstného mena a prvého písmena priezviska hlasujúceho. Hlasujúci hráči získajú ceny v zmysle bodu VII. 
štatútu. 

4. Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bude o výhre rozhodnuté. 

5. Výherca bude o výhre informovaný usporiadateľom prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré zadal                    
v registračnom formulári a požiadaný o predloženie kontaktných a osobných identifikačných údajov 
preukazujúcich totožnosť i vek  hlasujúceho.  

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 údajov v lehote 10 dní 
odo dňa prvého kontaktu s výhercom súťaže, vyhlasovateľ súťaže má právo žrebovanie o výhru zopakovať 
a stanoviť náhradného /nového výhercu. 

7. 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 
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preberajúceho (resp. výhercu). Podpísanie preberacieho protokolu je nevyhnutnou súčasťou odovzdania 
výhry. 

8. 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 VII.2 týchto pravidiel.  

9. Na výhry nemá hlasujúci právny nárok. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne 
plniť v peniazoch. 

10. Vyhlasovateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. 

11. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak. 

12. Výherca nie je povinný výhru prijať. 

13.  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 1 tohto odseku. 

 

VIII. Vylúčenie z účasti na hlasovaní 

1. V prípade porušenia týchto pravidiel hlasovania si vyhlasovateľ a partner súťaže vyhradzujú právo 
vylúčiť daných hlasujúcich z účasti na hlasovaní alebo v účasti na súťaži o výhry pre hrajúcich  hlasujúcich, 
a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia. 

2. Vylúčení budú najmä tí hlasujúci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky hlasovania alebo 
podmienky pre súťaž o výhry pre hlasujúcich, alebo tieto podmienky porušia. Vyhlasovateľ a partner 
súťaže sú ďalej oprávnení rozhodnúť o vylúčení všetkých hlasujúcich, ktorí: 

a) hlasovali alebo sa zúčastnili na súťaži o výhry pre hlasujúcich 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 hlasovania alebo súťaže o výhry pre hlasujúcich v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo 
bez ich vedomia); 

c) sa na hlasovaní alebo na súťaži o výhry pre hlasujúcich zúčastnia pomocou výherných spolkov, 
automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby. 

3. Rozhodnutie vyhlasovateľa a partnera je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania. 

4. Vylúčenie hlasujúceho z hlasovania má automaticky, za predpokladu, že sa daný hlasujúci zapojil aj do 
súťaže o výhry pre výhercov, za následok aj vylúčenie zo súťaže o výhry pre hlasujúcich. Vylúčenie 
hlasujúceho zo súťaže o výhry pre hlasujúcich má automaticky za následok vylúčenie z hlasovania. 

5. V prípade, ak bude vylúčený z hlasovania alebo zo súťaže o výhry pre hlasujúcich hlasujúci, ktorý sa stal 
výhercom výhry, zaniká mu okamihom jeho vylúčenia nárok na výhru a vyhlasovateľ určí spôsobom 
uvedeným v bode VII. týchto pravidiel hlasovania náhradného výhercu. Ak ale k vylúčeniu hlasujúceho z 
hlasovania alebo zo súťaže o výhry pre hlasujúcich dôjde po okamihu odovzdania výhry, je hlasujúci 
povinný na základe výzvy vyhlasovateľ výhru vrátiť a to v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude 
daný hlasujúci na vrátanie výhry usporiadateľom vyzvaný. V prípade, ak vrátanie výhry podľa 



12 
 

predchádzajúcej vety nebude možné, alebo nebude možné vrátiť výhru v stave, v akom bola hlasujúcemu 
odovzdá, je hlasujúci oprávnený vrátiť namiesto výhry peňažné plnenie rovnajúce sa hodnote výhry v čase 
jej odovzdania hlasujúcemu. 

 

IX. Vylúčenie zodpovednosti za škody 

Vyhlasovateľ a partner v žiadnej forme neručia za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na 
hlasovaní 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. 

 

X. Ochrana osobných údajov 

1. Každý hlasujúci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné 
jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak hlasujúci 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 tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka. 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účasťou na hlasovaní vyjadruje hlasujúci svoj súhlas s podmienkami hlasovania s výnimkou bodu VII. 
týchto pravidiel a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Platným zapojením sa do súťaže o výhry pre hlasujúcich 
vyjadruje hlasujúci súhlas s pravidlami súťaže o výhry pre hlasujúcich a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

2. Ak hlasujúci nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže 
zúčastniť. 

3. Do hlasovania budú zaradené iba platné hlasy odovzdané prostredníctvom platnej registrácie a účasťou 
v hre v zmysle bodu V.1 týchto pravidiel hlasovania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti 
a platnosti všetkých údajov uvedených v registračnom formulári. 

4. Výhra v zmysle bodu 5.3 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 postenie. 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 hlasovania. Pravidlá hlasovania 
môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s hlasovaním, tieto 
úplné pravidlá sú však považované v rámci hlasovania za jediné, úplné a konečné. 

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v 
prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej 
webovej stránke. V prípade účastníckych škôl, ich bude vyhlasovateľ/partner o zmene informovať aj 
zaslaním informačného mailu. 

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

8. Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh hlasovania 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 prostredníctvom telefónu sa neprihliada. 

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

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

 

 

 

 

 

 

História zmien 

Dátum Vykonaná zmena 
02.01.2023 Prvá verzia dokumentu 

10.01.2023 

Zmena v časti V.3.  Spôsob stanovenia víťazných škôl/ Spôsob výberu výhercov 
- Pridané upresnenie k spôsobu počítania počtu žiakov na strednej škole: študenti 

dennej formy k začiatku školského roka 2022/23.  
- Prepracovaný vzorec do matematického zápisu. 

03.02.2023 
Zmena v časti VII.2  Výhry pre hlasujúcich a spôsob určenia výhercov daných výhier 
- Zmenený bod 5 - Vynechaná informácia o poskytnutí kópie dokladov výhercu 

a korešpondenčnej adresy na zaslanie výhry. 
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- Zmenený bod 7 - Výhra bude odovzdaná osobne na základe preberacieho protokolu.  
- Vymazaný bod 8 vzťahujúci sa na dodanie poštou a nahradený novým bodom 8 

o Vylúčení súťažiaceho, ktorý nespĺňa podmienky účasti v súťaži. 
Zmena v časti VIII. Vylúčenie z účasti na hlasovaní 
- Upravený bod 2 vzťahujúci sa na text o zákaze viacnásobnej registrácie rovnakej 

osoby do súťaže. 
- Upravený bod 5 – Zmena lehoty na vrátenie výhry z 3 na 10 dní 
Zmena v časti XI.  Záverečné ustanovenia 
- Doplnená e-mailová adresa 

 


