Štatút súťaže „Cena Aurela Stodolu“

Účelom tohto Štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Cena Aurela Stodolu“ (ďalej len „súťaž“ alebo „Cena
Aurela Stodolu“). Znenie tohto štatútu bude zverejnené na internetovej stránke: www.seas.sk/cena-aurelastodolu.
I. Organizátor
1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821
09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 2904/B, www.seas.sk/kontakt (ďalej len „organizátor“ alebo „Spoločnosť“).
1.2 Do realizácie súťaže sú zapojené Slovenská technická univerzita, Technická univerzita Košice, Žilinská
univerzita, Materiálovo – technologická fakulta STU v Trnave, ktoré sú hlavnými zástupcami
podporujúcimi myšlienku súťaže, teda podporu a propagáciu energetiky a vzdelávania v tejto oblasti.
II.

Cieľ a predmet súťaže

2.1 Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium technických smerov a zvýšiť kvalitu výučby, jej
adresnosť a prepojenie s praxou. Zároveň chce organizátor organizovaním tejto súťaže zvýšiť povedomie
študentov o sebe ako o jednom z podnikov pôsobiacich v energetickom odvetví, v ktorom by sa mohli
študenti technických smerov pracovne uplatniť počas štúdia alebo po skončení štúdia.
2.2 Súťaž je svojím tematickým zameraním a podmienkami jej vyhotovenia určená študentom slovenských
a českých vysokých škôl s technickým zameraním, ktorí vypracovali záverečné práce (bakalárske,
diplomové a dizertačné) v oblasti energetiky (ďalej len „študenti“ alebo samostatne „študent“).
2.3 Predmetom súťaže je možnosť pre študentov za svoju kvalitnú záverečnú prácu získať nielen finančnú
výhru, ale aj priestor pre víťaza na prezentáciu svojej záverečnej práce na podujatí Deň kariéry v
elektrárňach..
III.

Termín

3.1 Súťaž bude prebiehať v rámci podujatia Dni kariéry v elektrárňach v zábavno-vzdelávacom hi-tech centre
Energolande v Mochovciach v mesiacoch október alebo november 2021. Na webovej stránke
www.seas.sk/cena-aurela-stodolu bude do 03.09.2021 sprístupnený elektronický registračný formulár,
cez ktorý sa študenti budú môcť prihlásiť do súťaže so svojou záverečnou prácou.
3.2 Prihlásené záverečné práce študentov budú vyhodnotené organizátorom prostredníctvom odbornej
poroty do konca septembra 2021.
IV.

Podmienky súťaže

4.1 Do súťaže sa môže študent prihlásiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického
registračného formulára na stránke www.seas.sk/cena-aurela-stodolu.
4.2 Elektronický registračný formulár pre registráciu študenta a jeho záverečnej práce do súťaže bude
zverejnený v deň vyhlásenia súťaže na webovej stránke www.seas.sk/cena-aurela-stodolu. Elektronický
registračný formulár do súťaže musí vyplniť každý študent samostatne a pravdivo. Formulár s údajmi
o študentovi a vysokej škole, ktorú navštevuje, musí byť vyplnený súčasne s nahraním potrebných príloh
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týkajúcich sa jeho záverečnej práci. Študent sa musí do súťaže prihlásiť najneskôr do termínu na
prihlasovanie sa do súťaže zverejnenom na webovej stránke www.seas.sk/cena-aurela-stodolu.
4.3 Kompletná registrácia študenta do súťaže musí obsahovať kompletne vyplnený a odoslaný elektronický
registračný formulár (registrácia študenta a záverečnej práce) a potvrdenie o oboznámení sa
s podmienkami spracúvania osobných údajov spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len
„kompletná registrácia“).
4.4 Po kompletnom a správnom vyplnení elektronického registračného formulára v zmysle tohto článku
štatútu je potrebné elektronický registračný formulár ODOSLAŤ kliknutím na príslušné tlačidlo.
4.5 Každý súťažiaci bude zaradený do súťaže iba vtedy, ak najneskôr do termínu uvedenom na webovej
stránke www.seas.sk/cena-aurela-stodolu, vykoná kompletnú registráciu v zmysle tohto článku štatútu.
4.6 Každá záverečná práca musí mať svoj názov a jej zameranie musí korešpondovať so zameraním súťaže
v oblasti energetiky.
4.7 Súťažiaci v elektronickom registračnom formulári čestne vyhlási, že je autorom konkrétnej záverečnej
práce, ktorú vytvoril sám a záverečná práca bola/bude obhájená na príslušnej fakulte vysokej školy.
4.8 Súťažiaci, ktorý je jediným autorom záverečnej práce vyplnením a odoslaním elektronického
registračného formulára do súťaže udeľuje organizátorovi súhlas s použitím: (i) záverečnej práce ako
diela (ďalej len „pôvodné dielo“) (ii) nového diela, ktoré vzniklo spracovaním pôvodného diela formou
prezentácie, prípadne iným bežným spôsobom spracovania pôvodného diela (ďalej len „nové dielo“),
podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) za ďalej uvedených podmienok.
Organizátor môže názov pôvodného diela a/alebo názov nového diela (ďalej každé samostatne ako
„dielo“) použiť nasledovnými spôsobmi: (i) zverejnenie diela v súvislosti s PR aktivitami organizátora –
napr. tlačová správa, článok na intranete a internete, sociálnych sieťach, (ii) zverejnenie názvu diela
organizátorom v statusoch na sociálnych sieťach, a (iii) súhlas sa udeľuje bezodplatne,
v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu, na dobu trvania majetkových práv autora k pôvodnému
dielu a/alebo novému dielu.
4.9 Zapojením sa do súťaže (t. j. odoslaním vyplneného elektronického registračného formulára), dáva
súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. V prípade, že sa zistí, že súťažiaci konal
v rozpore s týmto štatútom, alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok tohto štatútu, je zo súťaže
automaticky vylúčený a stráca nárok na akúkoľvek výhodu plynúcu zo súťaže.
V.

Spôsob výberu a ceny pre výhercov

5.1 Spomedzi všetkých súťažiacich zaradených do súťaže budú prostredníctvom odbornej poroty vybraní
traja víťazi Ceny Aurela Stodolu (súťaže), t. j. bude vybraný vždy jeden víťaz z každej kategórie
záverečnej práce (bakalárska, diplomová a dizertačná práca). V prípade, že sa do súťaže neprihlási
dostatočný počet študentov, resp. kvalita záverečných prác v oblasti energetiky nebude postačujúca pre
účely tejto súťaže, organizátor si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia súťaž zrušiť úplne
alebo len čiastočne pre jednotlivú kategóriu záverečnej práce, resp. nevybrať spomedzi prihlásených
študentov žiadneho víťaza konkrétnej kategórie záverečnej práce.
5.2 Víťazi Ceny Aurela Stodolu získajú nasledovné finančné výhry (ceny):




víťaz v kategórii najlepšia bakalárska práca – finančná výhra v sume 535,19 eur;
víťaz v kategórii najlepšia diplomová práca – finančná výhra v sume 1 152,47 eur;
víťaz v kategórii najlepšia dizertačná práca – finančná výhra v sume 1 769,75 eur.

5.3 Organizátor upozorňuje, že finančné výhry a ceny zo súťaží sú predmetom dane z príjmov v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Finančná výhra alebo cena, ktorú
získa výherca v súťaži, je výhra alebo cena pred zdanením. Organizátor je povinný pri zdanení finančnej
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výhry alebo ceny postupovať podľa tohto zákona. Organizátor je povinný pri výplate, poukázaní alebo
pripísaní finančnej výhry alebo ceny vykonať zrážku dane pri zohľadnení prípadného oslobodenia od dane.
Vykonaním tejto zrážky je daňová povinnosť výhercu splnená.
5.4 Diplom a potvrdenie pre vyplatenie finančnej výhry pre víťazov budú odovzdané organizátorom víťazom
súťaže osobne na podujatí Dni kariéry v elektrárňach v zábavno-vzdelávacom hi-tech centre
Energolande v Mochovciach po prezentácii vybraných záverečných prác v termíne, ktorý vopred
organizátor oznámi (e-mailom alebo telefonicky) víťazom súťaže.
5.5 Autori najlepších záverečných prác určených odbornou porotou budú organizátorom pozvaní (e-mailom
alebo telefonicky) do zábavno-vzdelávacieho hi-tech centra Energoland v Mochovciach, kde odborná
porota vyberie na základe prezentácií autorov záverečných prác najlepšie záverečné práce. Odborná
porota potom oznámi konečné umiestnenie najlepších záverečných prác a odovzdá víťazom diplom
a potvrdenie pre vyplatenie finančnej výhry.
5.6 Ceny, resp. finančné výhry nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať. Výmena finančnej výhry za inú,
napríklad vecnú cenu je vylúčená.
VI.

Osobitné ustanovenia

6.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže podľa tohto štatútu vrátane
odloženia alebo zrušenia súťaže. Pre vylúčenie pochybností je organizátor oprávnený na základe
vlastného uváženia nahradiť ktorúkoľvek finančnú výhru uvedenú v tomto štatúte inou cenou a tiež
zmeniť podmienky odovzdania finančných výhier, či cien.
6.2 Ak by organizátor nahradil finančnú výhru uvedenú v tomto štatúte za nepeňažnú výhru, organizátor
upozorňuje, že aj nepeňažné výhry a ceny zo súťaží sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nepeňažná výhra alebo cena, ktorú získa
výherca v súťaži, je výhra alebo cena pred zdanením. Výherca je povinný pri zdanení prijatej nepeňažnej
výhry alebo ceny postupovať podľa tohto zákona. Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej
povinnosti výhercu pri nepeňažnej výhre alebo cene zo súťaže. Organizátor súťaže oznámi výhercovi
hodnotu nepeňažnej výhry alebo ceny vrátane DPH v odovzdávacom protokole, ktorý pri odovzdaní
nepeňažnej výhry alebo ceny podpíše výherca aj organizátor súťaže.

VII.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

7.1 Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov („Oznámenie“) vysvetľuje rozsah a spôsob, akým naša
Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ste dotknutou
osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Naša Spoločnosť spracúva
o Vás ako o
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

študentovi osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefón, email, typ práce, názov záverečnej
práce, názov univerzity, názov fakulty, názov katedry, študijný program, študijný odbor, školiace
pracovisko, číslo účtu*, výhra* (* iba pri študentoch, ktorí získali finančnú výhru), školiteľ – vedúci práce,
konzultant, oponent, garant doktorandského štúdia, dekan fakulty, hodnotenie, podpis,
školiteľovi – vedúcom práce osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovisko, názov
univerzity, názov fakulty, názov katedry, hodnotenie školiteľa – vedúceho práce, komentár školiteľa –
vedúceho práce, podpis,
konzultantovi osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovisko, názov univerzity, názov fakulty,
oponentovi osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovisko, hodnotenie oponenta, komentár
oponenta, podpis,
garantovi doktorandského štúdia osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, podpis,
dekanovi fakulty osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia, názov univerzity, názov fakulty,
podpis.
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Vaše osobné údaje spracúvame na účel aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) spočívajúcej
v organizovaní súťaže o cenu Aurela Stodolu zameranej na podporu záujmu študentov o štúdium
technických smerov, zvýšenie ich prepojenia s praxou a zvýšenie povedomia študentov o sebe ako o
jednom z podnikov pôsobiacich v energetickom odvetví, v ktorom by sa mohli študenti pracovne uplatniť
počas štúdia alebo po skončení štúdia. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem
Spoločnosti, ktorým je podpora zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom.

V prípade dotknutej osoby študenta získavame vaše osobné údaje priamo od Vás. V prípade dotknutej
osoby (i) školiteľa – vedúceho práce, (ii) konzultanta, (iii) oponenta, (iv) garanta doktorandského štúdia
a (v) dekana fakulty získavame vaše osobné údaje od študenta, ktorý sa do súťaže o cenu Aurela
Stodolu zapojí.
V rámci uvedeného účelu poskytujeme Vaše osobné údaje členom odbornej poroty. Poskytnutie Vašich
osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po
dobu (10) desať rokov odo dňa ich získania. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Spoločnosť
neprenáša osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
Ako dotknutá osoba máte: (i) právo na prístup k osobným údajom (ii) právo na opravu osobných údajov;
(iii) právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“); (iv) právo požadovať obmedzenie
spracúvania osobných údajov; (v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré
Spoločnosť spracúva na právnom základe oprávnený záujem, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej
konkrétnej situácie a (vi) právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov
našou Spoločnosťou priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktuálne
kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej
stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk. S bližšími informáciami o rozsahu vyššie
uvedených podmienok a právach spracúvania Vašich osobných údajov, sa môžete oboznámiť na
internetovej stránke Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr.
Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť v našej Spoločnosti nasledujúcimi
spôsobmi: osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto Oznámenia; písomne, zaslaním
predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode tohto Oznámenia; alebo elektronicky
– e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednej osoby dpo@seas.sk.
Pre uľahčenie uplatňovania týchto práv môžete využiť jednotný formulár s doplňujúcimi pokynmi pre jeho
správne vyplnenie, ktorý je zverejnený a k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke našej
Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr.

V Bratislave, 02. augusta 2021
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