Národné kompetenčné centrum
pre HPC
Centrum spoločných činností
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Slovenská republika

Štatút súťaže
NCC HACKATHON

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže NCC Hackathon (ďalej aj ako „súťaž“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Názov:

Centrum spoločných činností
Slovenskej Ajadémie Vied

Sídlo:

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO:

00398144

DIČ:

2020894843

IČ DPH:

SK2020894843

(ďalej len ako „organizátor súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
1.

Účelom súťaže je vytvoriť špecifický softvérový produkt v súlade s uverejnenou výzvou a
požiadavkami organizátorov.

III. LEHOTA SÚŤAŽE
1.

Súťaž trvá odo dňa 9.7.2021 17:00 do dňa 16.7.2021 17:30. Najneskôr do dňa 26.6.2021 vrátane
je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
1.
2.

3.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba alebo skupina osôb (tím), ktorá dovŕšila 18
rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k organizátorovi súťaže alebo
hodnotiteľom, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície
blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je
zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
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4. Súťažiaci a súťažné tímy sa musia počas súťaže riadiť pravidlami zverejnenými na
webových stránkach organizátora súťaže.
5. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky
účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
1.

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
•
•
•
•

2.

1500 EUR, rozdelených alikvótne podľa počtu členov tímu (ďalej len „hlavná cena“),
Čítačka Kindle Oasis v hodnote 237.90 EUR (ďalej len „cena č. 2“),
Fitband Huawei v hodnote 69 EUR (ďalej len „cena č. 3“),
Amazon kredit v hodnote 50 EUR (ďalej len „cena č. 4“).
V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i
nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z
príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré
výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú
čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa
zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie –
či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. OCENENIE
1.
2.
3.
4.
5.

Vyhodnocovanie vykonajú traja odborní hodnotitelia na požiadanie organizátora súťaže.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo niektoré ceny neudeliť.
Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
Hlavná cena sa delí alikvótne medzi všetkých členov súťažného tímu.
Ostatné ceny udeľuje organizátor súťaže podľa poradia stanoveného hodnotiteľmi
jednotlivým tímom alebo ich členom.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo
možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Organizátor je
následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť 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 ceny.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
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2.

Organizátor 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 alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení
štatútu si organizátor súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút
v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Bratislave dňa 1.5.2021
Organizátor súťaže:
Národné kompetenčné centrum pre HPC
Centrum Spoločných Činností SAV – Výpočtové stredisko

