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Štatút súťaže „ConstruCom“ 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „ConstruCom“ a je jediným, záväzným 
dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej ako „štatút“).  

1. Vyhlasovateľ 

Súťaž „ConstruCom“ (ďalej ako „súťaž“) vyhlasuje Stavebná fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach, so sídlom Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610 (ďalej ako vyhlasovateľ), 
zastúpená dekanom fakulty. 

2. Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je vytvorenie odborno-spoločenskej platformy v oblasti stavebníctva, určenej pre 
všetkých študentov stredných škôl. Účelom vytvorenia tejto platformy je združovanie 
perspektívnych študentov stredných škôl v odbornom prostredí, ktoré im poskytne možnosť 
zvyšovania svojich znalostných a komunikačných schopností ako aj možnosť ich verejnej 
prezentácie.  

3. Predmet súťaže 

Predmetom súťaže je riešenie otázok a úloh z rôznych oblastí stavebníctva (napr. pozemné 
stavby a architektúra; technológia, riadenie, ekonomika a marketing v stavebníctve; inžinierske 
stavby a geotechnika; stavebné materiály a environmentalistika), ale aj iných príbuzných 
odborov, zadaných v rámci súťaže a vytvorenie finálneho projektu podľa zadania a kritérií 
vyhlasovateľa. 

4. Pravidlá súťaže 

4.1. Všeobecné podmienky 

Súťaž je tvorená 1 spoločnou kategóriou – stavebníctvo. 

Každý rok pred začiatkom súťaže vyhlási vyhlasovateľ „hlavnú tému“, na ktorú bude zameraný 
daný ročník súťaže, predovšetkým v súvislosti s jej 3. kolom. 

4.2. Vymedzenie súťažiacich 

Súťaž je určená pre študentov všetkých typov stredných školy, vrátane gymnázií (aj 8-ročných), 
a to bez rozdielu zamerania danej školy a jej zriaďovateľa. Počet súťažiacich z jednej školy nie je 
limitovaný.  

4.3. Prihlásenie do súťaže 

Do súťaže sa prihlasujú jednotliví súťažiaci. Každý súťažiaci sa prihlasuje do súťaže a zúčastňuje 
sa jej priebehu samostatne a sám za seba. Každý súťažiaci môže byť prihlásený a zapojený do 
súťaže len raz. Viacnásobné prihlásenia sa vylučujú. Z každej zapojenej školy sa do súťaže môže 
prihlásiť aj viacero súťažiacich. 
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Registrácia do súťaže prebieha súčasne so zapojením sa do 1. kola súťaže, a to on-line pomocou 
formulára prístupného na stránke súťaže. 

4.4. Priebeh súťaže 

Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé dve kolá prebiehajú korešpondenčne a sú organizované 
výhradne elektronicky. Predmetom prvého kola je všeobecný prehľad z problematiky 
stavebníctva a súťažné otázky sú stručné. Druhé kolo je tematicky orientované na rôzne oblasti 
a súťažné otázky si vyžadujú rozsiahlejšie vyriešenie zadaných úloh. 

Tretie kolo je orientované projektovo. Na základe vopred stanovených kritérií spracuje súťažiaci 
projekt, ktorý bude tematicky zameraný na „hlavnú tému“ pre daný rok. Spracovaný projekt 
následne odošle na ohodnotenie odbornou porotou a počas finále súťažiaci svoj projekt 
prezentuje pred porotou a verejnosťou. 

Pre úspešné ukončenie súťaže je potrebné, aby sa súťažiaci zapojil do všetkých troch kôl. 

Spolu môže každý súťažiaci v súťaži získať max. 100 bodov. Bodové hodnotenie jednotlivých 
častí súťaže: 

• 1. kolo – max. 10 bodov, 

• 2. kolo – max. 20 bodov, 

• 3. kolo – max. 50 bodov, 

• prezentácia – max. 20 bodov. 

Okrem hlavnej súťaže, prebieha počas finále aj sprievodná časť „hodnotenie projektov“, kedy sú 
ohodnotené len samostatné projekty. Podmienkou účasti v hodnotení projektov je zapojenie sa 
do všetkých kôl súťaže. Zapojenie sa len do časti súťaže „hodnotenie projektov“ je vylúčené. 

4.5. Termíny 

Do súťaže je možné prihlásiť sa ihneď po vyhlásení aktuálneho ročníka. Predpokladaný priebeh 
súťaže je v zmysle podmienok podľa vyhlásenia v danom ročníku súťaže, a to v nasledovnej 
postupnosti: 

• vyhlásenie súťaže, 

• registrácia do súťaže a zapojenie sa do 1. kola, 

• zapojenie sa do 2. kola, 

• stanovenie kritérií pre 3. kolo, 

• odoslanie spracovaného projektu, 

• finále súťaže / prezentácia projektu. 

4.6. Vyhodnotenie súťaže 

Jednotlivé kola súťaže hodnotí odborná porota zostavená zo zástupcov pedagógov 
a výskumných pracovníkov vyhlasovateľa súťaže a zástupcov odbornej praxe. Odpovede 1. a 2. 
kola sú hodnotené priebežne počas súťaže. Projekt - 3. kolo je hodnotený po jeho odovzdaní 
a prezentácii projektu počas finále. Súťaž je vyhodnotená na základe súčtu bodov získaných 
počas súťaže v jednotlivých kolách. Porota určí víťazného súťažiaceho (1. miesto) ako 
súťažiaceho s najvyšším počtom bodov a následne 2. a 3. miesto. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo neudeliť 1. miesto.  
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Sprievodná časť súťaže „hodnotenie projektov“ prebieha bez ohľadu na predchádzajúce súťažné 
kola. Projekty hodnotí verejnosť, a to formou on-line hlasovania a/alebo hlasovania počas finále 
súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neudeliť cenu za projekt. 

5. Výhry 

5.1. Ceny pre výhercov 

Vyhlasovateľ udelí ceny súťažiacim na základe celkového hodnotenia, v zmysle podmienok 
podľa vyhlásenia v danom ročníku súťaže, a to v nasledovnom zložení: 

• za 1. miesto, 

• za 2. miesto, 

• za 3. miesto, 

• cena za projekt. 

 

Z jednej školy môže byť odmenených aj viacero súťažiacich.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo udeliť aj ďalšie ceny v kategóriách vyhlásených mimo hlavnej 
súťaže v priebehu jej trvania.  

5.2. Odovzdanie výhier 

Odovzdávanie výhier prebehne po ukončení a vyhodnotení súťaže, a to na základe výsledkov 
hodnotenia odbornej poroty. Výhry odovzdá vyhlasovateľ po ukončení finále.  Výhru odovzdá 
výhercom osobne dekan fakulty alebo jeho poverený zástupca. 

6. Osobné údaje 

Každý účastník súťaže (ďalej pre účely tohto článku ako "dotknutá osoba")  v zmysle §13 odseku 
1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) a článku 6 odseku 1 
písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „nariadenie“) 
udeľuje prihlásením sa do súťaže a svojou účasťou v súťaži vyhlasovateľovi súhlas k tomu, že 
jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, prezývka, telefónne 
číslo, výhra, môžu byť použité primeraným spôsobom na zabezpečenie účasti v súťaži. Súhlas je 
udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla 
vyhlasovateľa.  

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. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia 
súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ zverejňovať osobné 
údaje dotknutej osoby po dobu 3 rokov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom 
webstránky, na ktorej bola realizovaná súťaž. 
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Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na 
automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

Dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca (ďalej len ako „dotknutá osoba“) má právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na 
opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj 
právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: 

construcom.svf@gmail.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie 
je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude 
dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba osobné údaje poskytne, ale 
neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená 
do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená. 

Účastník súťaže zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých 
osobných údajov. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol vyhlasovateľom 
súťaže oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

7. Záverečné ustanovenia 

• Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke 
vyhlasovateľa construcom.svf.tuke.sk.   

• Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s podmienkami 
tohto štatútu. 

• Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí porušia podmienky 
súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
zmeniť alebo upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom akým bola súťaž 
vyhlásená. Zmeny sú účinné dňom ich zverejnenia. 

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť. 

• Na účasť v súťaži ani na výhru nemá súťažiaci právny nárok. 

• Účastníci  súťaže sa jej zúčastňujú na vlastné riziko a náklady. 

• Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, jej pravidiel či akýchkoľvek 
nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko 
vyhlasovateľa. 
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