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Štatút súťaže 

„Mládež EÚ 2022“ 
 

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá umeleckej súťaže k Európskemu roku 

Mládeže 2022 (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými 

v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným 

dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne 

a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 
 

Čl. 1 - Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 
 

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, 

IČO: 50349287 (ďalej len „usporiadateľ“), ktorý vyhlasuje umeleckú súťaž v téme: 

 

„Mládež EÚ 2022 “ 

 

2. Organizátorom súťaže je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287, 

zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z.  (ďalej len „organizátor súťaže“). 

 

Čl. 2 - Cieľ súťaže 

 

3. Cieľom súťaže ,,Mládež EÚ“ je zvýšenie povedomia mladých ľudí už od ich školského 

veku o  projektoch realizovaných z fondov EÚ na území Slovenskej republiky, a o tom 

aké je dôležité, že sme súčasťou Európskej únie  a propagácia talentu študentov 

stredných škôl na území Slovenskej republiky . 

 

4. Podmienky súťaže sú uverejnené na stránke www. eurofondy.gov.sk, na Instagrame 

a tiež facebooku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

 

Čl. 3 - Trvanie súťaže 

 
5. Súťaž prebieha v termíne od 09.05.2022 do 30.09.2022. Vyhodnotenie 1. kola súťaže 

sa uskutoční do 15 dní od ukončenia súťaže a 2. kola do 35 dní od ukončenia súťaže. 

Výhercom súťaže bude zaslaná pozvánka s termínom a miestom konania vyhodnotenia 

a odovzdávania cien za výherné autorské diela. 

 

6. Termín konania súťaže je uvedený na webe www.eurofondy.gov.sk, na Instagrame 

a tiež na facebooku ministerstva. 

http://www.mirri.gov.sk/
http://www.eurofondy.gov.sk/
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Čl. 4 - Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 
1. Do súťaže sa môžu zapojiť len študenti stredných škôl, v rámci celej Slovenskej 

republiky. Študenti budú rozdelení do dvoch súťažiacich skupín podľa typu strednej 

školy:  

1. skupina: stredné odborné školy s umeleckým zameraním  

2. skupina: všetky stredné školy nespadajúce do 1.skupiny stredných škôl. 

 

2. Z účasti sú vylúčené osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a uskutočnení tejto súťaže, 

rovnako ako zamestnanci usporiadateľa a ich blízke osoby. Okrem toho si usporiadateľ 

vyhradzuje právo na základe vlastného posúdenia zo súťaže vylúčiť osoby najmä 

z nasledovných dôvodov:  

a. pri porušení týchto podmienok súťaže,  

b. pri manipuláciách, ktoré majú za cieľ zvýšiť šance na výhru alebo dosiahnuť iné  

    porovnateľné výhody,  

c. pri uvedení chybných nesprávnych či klamlivých údajov pri registrácii alebo v  

   súvislosti s dodávaním fotografií.  

 

Čl. 5 - Priebeh súťaže 

 
1. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť, pod svojim menom s vlastným autorským 

dielom, ktoré vyrobil sám, a ktorej námet neodporuje právnym predpisom krajiny 

pôvodu či Európskej únie alebo osobnostným právam vyobrazených osôb.  

2. Súťaž je organizovaná v nasledovných súťažných kategóriách: 

a. Fotografia (výherné miesta: 1.2.3.)  

b. Maľba (výherné miesta: 1.2.3.)  

c. Objekt (výherné miesta: 1.2.3) 

3. Podmienkou na zaradenie do súťaže je zaslanie fotografie súťažiaceho autorského diela 

v rozlíšení 300 dpi a v minimálnych rozmeroch 1500 x 2000pix. Fotografie budú 

zaslané  spolu s riadne vyplnenou a podpísanou prihláškou elektronickou poštou na e-

mailovú adresu: umelecka.sutaz@mirri.gov.sk najneskôr do 30.9.2022. Prihláška je 

dostupná na stránke www.eurofondy.gov.sk. 

4.  Odovzdaním riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje súhlas so 

všetkými podmienkami účasti v súťaži, so spôsobom vystavenia, propagácie, s jej iným 

sprístupňovaním verejnosti, ako aj s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a 

sprievodných aktivít. 

5. Hodnotiaca komisia v 1. súťažnom kole vyberie zo zaslaných fotografií 5 autorských 

diel z každej súťažnej kategórie, ktoré postúpia do 2. súťažného kola. Organizátor 

súťaže informuje súťažiacich postupujúcich do 2.kola o ich postupe v termíne do 

15.10.2022. Autorské diela, ktoré postúpia do 2. kola súťaže, súťažiaci zašlú poštou na 

adresu nového sídla ministerstva: Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava na 

meno Suchovská Petra najneskôr s termínom doručenia na adresu do 28.10.2022. 
Následne hodnotiaca komisia vyberie 3 výherné diela z jednotlivých súťažiacich 

kategórií, informuje výhercov a uskutoční sa vyhlásenie súťaže – odovzdanie výherných 

cien a výstava výherných diel.  

6. Každé autorské dielo musí byť označené: názvom strednej školy, ktorú súťažiaci 

navštevuje, uvedie či ide o 1. alebo 2. súťažiacu skupinu školy, meno a priezvisko autora 

- súťažiaceho, názov a prípadne popis autorského diela. Registrácia do súťaže je platná 

iba vtedy, keď súťažiaci uvedie všetky potrebné náležitosti a údaje.  

mailto:umelecka.sutaz@mirri.gov.sk
http://www.eurofondy.gov.sk/
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7. Vyhodnocovať sa budú osobitne dve súťažiace skupiny škôl uvedené v par. IV. ods. 1. 

Obidve skupiny škôl budú vyhodnotené v 3 súťažiacich kategóriách uvedených v par. 

V. ods. 2. 

8. Hodnotiť sa budú ako celok bez rozdelenia do skupín i všetky stredné školy zapojené 

do súťaže. Ohodnotené budú tie 3 stredné školy, z ktorých sa zapojilo do súťaže najviac 

talentovaných študentov. Kritéria, na ktoré sa bude pri vyhodnocovaní prizerať sú: 

nápaditosť, samotné prevedenie a originalita. Výherca musí splniť všetky podmienky 

súťaže uvedené v tomto štatúte.  

9. Autorské diela sa po ukončení súťaže a výstavy nevracajú. Autorské diela zostanú vo 

vlastníctve vyhlasovateľa, ak sa súťažiaci a vyhlasovateľ nedohodnú inak. 

10. Ceny pre študentov nie sú rozdelené podľa výherných miest. Výherca má možnosť  

vlastného výberu z výherných cien. Podľa výherného poradia od 1. po 3. miesto má 

výherca nárok na výber ceny podľa jeho preferencií. Pre každé výherné miesto je len 

jedna cena, t.z. že výherca 1.miesta bude mať na výber z 3 cien, výherca 2.miesta na 

výber z 2 cien a výherca 3.miesta získa cenu, ktorú si nevybrali predchádzajúci 

výhercovia tej súťažiacej kategórií, ktorej sa zúčastnil. 

11. Výherné ceny pre študentov sú darčekové poukážky:  

- rodinný vstup do Aquaparku, 

- nákup elektroniky v hodnote 50 eur, 

- vstupenka do kina. 

Výherné ceny pre 3 školy sú darčekové poukážky: 

- nákup ľubovoľnej elektroniky v hodnote 1000 eur, pričom elektronika bude 

využívaná na vyučovacie procesy školy.  

 

 

Čl. 6 - Autorské a osobnostné práva 
 

1. Témou pre vytvorenie umeleckého diela v súlade so stanoveným cieľom súťaže je 

znázornenie zrealizovaného projektu spolufinancovaného z fondov EÚ alebo novej 

myšlienky na nový projekt. Pre inšpiráciu k vytvoreniu autorského diela môžete 

navštíviť stránku https://www.eurofondy.gov.sk/programy-eu/uspesne-

projekty/index.html, kde nájdete niekoľko zrealizovaných projektov z fondov EÚ. 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na nezaradenie autorských diel do súťaže, 

ktoré porušujú štatút súťaže, výrazne sa odchyľujú od cieľa a témy súťaže.  Autor 

nebude o nezaradení autorského diela do súťaže vyrozumený.  

2. Súťaž neumožňuje zaradenie diel, ktoré vznikli kolektívnou spoluprácou. Súťaž nie 

je otvorená pre kolektívy, je otvorená iba pre jednotlivcov. Každý autor sa do súťaže 

môže prihlásiť s jedným dielom, toto dielo však nesmie byť dielom, ktoré získalo 

ocenenie na inej súťaži doma alebo v zahraničí.  

3. Použitá technika pri všetkých  kategóriách je vecou voľného výberu autorov.  

Témy nesmú byť  spracované tak, aby urážali, hanili alebo boli v rozpore s dobrými 

mravmi alebo poškodzovali reputáciu vyhlasovateľa. 

4. Spracovanie diela je možné akoukoľvek ľubovoľnou výtvarnou alebo umeleckou 

realizáciou v maximálnom formáte A2 a minimálnom formáte A3 za použitia 

rôznych materiálov (napr. papier, linoryt, fotografia, textilné spracovanie a iné 

umelecké techniky), objekt - priestorová (3D) realizácia v maximálnych rozmeroch 

50 cm x 20 cm, ktoré nesmie presahovať. Uvedené rozmery predstavujú čistý 

formát.    

5. Svojou účasťou potvrdzuje účastník súťaže, že je autorom zaslaného autorského 

diela. 

https://www.eurofondy.gov.sk/programy-eu/uspesne-projekty/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/programy-eu/uspesne-projekty/index.html
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6. Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi licenciu na použitie 

autorského diela vo všetkých krajinách Európskej únie, ktorá je časovo 

neobmedzená, a to pre potreby tejto súťaže po samotnú výstavu a propagáciu 

usporiadateľa a projektu EÚ v mojom regióne. Toto právo zahŕňa možnosť 

zverejňovania, zobrazovania za účelom vlastnej reklamy a propagácie a propagácie 

EÚ. Toto sa deje výlučne v súvislosti so súťažou - vrátane následnej komunikácie, 

na ktorej sa účastník súťaže podieľal v rámci členských štátov EÚ. Toto povolenie 

zahŕňa použitie autorských diel na účely:  

- zverejnenia na internete a v sociálnych sieťach (ako sú napríklad stránka  

www.eurofondy.gov.sk, Instagram, Facebook),  

-  prezentácia na výstave, 

-  zaradenia do iných publikácií a materiálov, alebo tiež zverejnenia tretími 

stranami v tlačových správach,  

-  prezentácie služieb usporiadateľa.  

7. Účastník súťaže sa zaručuje, že autorské dielo nie je v rozpore s platnými 

zakazujúcimi normami. Autorské dielo, ktorého predmetom je porušovanie zákona, 

propagácia násilia, pornografia, rasizmus, či iný nevhodný obsah, alebo ktoré majú 

za cieľ manipuláciu súťaže, budú organizátorom nezverejnené. Autor nebude o 

nezverejnení autorského diela vyrozumený.  

8. Zaslaním autorského diela a prihlášky súhlasí účastník súťaže s podmienkami 

účasti.  

9. Zloženie poroty určí vyhlasovateľ a bude oznámené na internetových stránkach 

www.eurofondy.gov.sk. 

 

 

Čl. 7 - Osobitné ustanovenia 
 

1. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa 

riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť 

alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na 

stránke www.eurofondy.gov.sk, facebooku ministerstva alebo zaslané výhercom za 

neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým 

účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. 

2. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, 

ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 

3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, 

že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, 

podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, 

ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku 

účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu. 

4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže 

kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, 

resp. pravidiel je povinný zverejniť ich na www.eurofondy.gov.sk a na Facebooku 

ministerstva. 

5. Otázky k súťaži posielajte na e-mailovú adresu: umelecka.sutaz@mirri.gov.sk. 

 

 

 

http://www.eurofondy.gov.sk/
http://www.eurofondy.gov.sk/
http://www.eurofondy.gov.sk/
http://www.eurofondy.gov.sk/
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Čl. 8 - Osobné údaje a osobnostné práva 
 

1. Účastníkovi súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných 

údajov. 

 

Organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne: 

 

2. Účastník súťaže udeľuje organizátorovi súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov 

pre potreby súťaže. 

 

3. Účel spracúvania: účasť na súťaži na podporu a propagácie stredných škôl na území 

Slovenskej republiky. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, 

ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry.  

4. Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 

ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. 

z.  

5. Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno a priezvisko, názov školy, ktorú 

navštevuje účastník súťaže a budú uchovávané po dobu jedného kalendárneho 

mesiaca od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po odovzdaní výhry a skončení 

výstavy; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné 

a archivačné. 

6. Príjemca osobných údajov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287, zriadený 

zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. 

 

7. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si 

môže uplatniť v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 

22 GDPR: 

 

a) Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv 

na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho 

odvolaním. Môže tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu 

umelecka.sutaz@mirri.gov.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na 

spracovanie osobných údajov pre účely súťaže. V prípade odvolania súhlasu zo 

súťaže bude súťažiaci vyradený z priebehu súťaže. 

b) Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu 

spracúvaných osobných údajov. 

c) Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné 

údaje. 

d) Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; 

po zániku účelu spracúvania  osobných údajov; v prípade nezákonného 

spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania. 

e) Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich 

správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich 

vymazanie. 
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f) Získať osobné údaje od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej 

forme a súčasne si uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu 

prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom 

bránil. 

g) Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie 

osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej 

osoby). 

 

8. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je 

nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 

12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk). 

 

9. Údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín. 

 

Čl. 9 - Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút je zverejnený na web stránke www.eurofondy.gov.sk a je uložený 

u vyhlasovateľa súťaže. 

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u 

vyhlasovateľa súťaže. 

3. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani 

riadená spoločnosťou Facebook a Instagram a nie je s ňou nijako spojená. 

  

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 9.5.2022          

 

 

 

 

                     

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  

a informatizácie Slovenskej republiky 

odbor komunikácie 

 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.eurofondy.gov.sk/

