
 

 

Štatút súťaže  

„ENTER Programiáda“ 
 
Tento štatút  propagačnej a reklamnej súťaže „ENTER Programiáda“ (ďalej len „Štatút“) upravuje 
podmienky účasti na propagačnej a reklamnej  súťaži „ENTER Programiáda“ určenej pre žiakov 2. 
stupňa základných škôl a stredných škôl na Slovensku, spôsob a postup pri vykonávaní činností 
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto 
propagačnej a reklamnej súťaže „ENTER Programiáda“.  
 
I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže  
 

1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „ENTER Programiáda“ (ďalej len „Súťaž“) je 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B 
(ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje  Súťaž  podľa pravidiel uvedených v tomto 
Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor. 

 
II. Predmet, účel a trvanie Súťaže  
 

1. Predmetom a účelom Súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., propagácia budovania telekomunikačnej infraštruktúry a 
informatizácie, jej spojenia so zodpovedným podnikaním Organizátora a  propagáciou 
využitia micro:bitov na podporu rozvoja IT zručností u žiakov. Úlohou súťažiacich bude (i) 
vypracovať v tímoch hardvérový projekt, (ii) popísať postup projektu vo forme návodu, (iii) 
natočiť o vypracovanom projekte video a (iv) toto video spolu s návodom nahrať na webovú 
stránku www.enter.study, podporovanou spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Najlepších 5 
projektov v každej kategórii sa odprezentuje počas záverečného eventu, ktorý sa uskutoční 
v júni 2023 v Bratislave. Presné miesto konania záverečného eventu, ako aj dátum a čas 
budú zverejnené na webovej stránke www.enter.study. Téma projektov je otvorená, každý 
tím si ju určuje sám po dohode s učiteľom informatiky.  

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Výhru v Súťaži nie je možné  v 
zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  vymáhať. 

3. Súťaž sa uskutoční v termíne 15. december  2022 – 30. jún 2023,  (ďalej len „doba trvania 
Súťaže“) na území Slovenskej republiky.  

 
III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže  
 

1. Do Súťaže sa môžu zapojiť:  
- žiaci 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií (príma až kvarta) 
- žiaci stredných škôl a osemročných gymnázií (kvinta až oktáva).  



 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť tímy zložené zo žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl, 
pričom každý tím môže mať maximálne 5 členov tímu a každý účastník môže byť nanajvýš 
v jednom tíme. Učiteľ informatiky  alebo vedúci krúžku informatiky zastáva rolu poradcu, 
dohliada na dodržiavanie termínov, konzultuje so žiakmi vhodný výber témy projektu, pomáha 
s nahratím projektu vrátane natočeného videa na webovú stránku a sprevádza žiakov na osobnú 
prezentáciu do Bratislavy v prípade postupu prihláseného projektu do užšieho výberu.     
 
2. Vekové kategórie:  

Súťažné tímy budú súťažiť v nasledovných kategóriách: 
- žiaci 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií (príma až kvarta): 

o  žiaci 5.-7. ročníka základných škôl a žiaci tried príma až sekunda osemročných 
gymnázií 

o  žiaci 8.-9. ročníka základných škôl a žiaci tried tercia až kvarta osemročných gymnázií 
- žiaci stredných škôl a osemročných gymnázií (kvinta až oktáva)  
 
3. Podmienky súťaže: 

- Tím do Súťaže prihlasuje učiteľ informatiky alebo vedúci krúžku informatiky (spolu ďalej len 
„Učiteľ informatiky“) a to tak, že zostaví tím podľa vyššie definovaných kritérií, odkonzultuje 
so žiakmi vhodný výber témy projektu, skontroluje vypracovaný návod k projektu 
a dohliadne na jeho nahratie spolu s natočeným videom k projektu na stránku 
www.enter.study. Jeden žiak môže byť iba v jednom súťažnom tíme. Učiteľ informatiky môže 
spolupracovať s viacerými tímami na škole. Ak je na jednej škole viacero Učiteľov 
informatiky, ktorí chcú zapojiť svoje tímy do Súťaže, každý Učiteľ informatiky prihlási svoj tím 
osobitne.  

- Žiaci môžu začať pracovať na projekte hneď po vytvorení tímu a zvolení témy projektu.  

- Vypracovaný návod k projektu spolu s natočeným videom bude pred vypublikovaním na 
stránku www.enter.study formálne skontrolovaný Organizátorom Súťaže a až následne bude 
zverejnený na tejto stránke. Zverejnenie na stránke www.enter.study je zároveň potvrdením, 
že zaslaný projekt spolu s detailným návodom a natočeným videom sú do Súťaže prihlásené 
správne. Ak sa po odoslaní vypracovaných projektov rozhodnú do Súťaže zapojiť ďalšie tímy 
toho istého Učiteľa informatiky, stačí dodatočne nahrať iba nové projekty spolu s návodom 
a videom. 

 

4. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný 
doručiť mailom na adresu enter@enter.study. 

5.  Za súťažiacich je oprávnený urobiť úkon odstúpenia zo Súťaže aj konkrétny Učiteľ 
informatiky, ktorý prihlásil tím do Súťaže.  

 
IV. Priebeh Súťaže  
 

1. Úlohou súťažiaceho je  



 

 

Zvoliť si tému projektu - účastníci súťaže zložia tímy podľa stanovených kategórií a zvolia si 
tému projektu, ktorú odkonzultujú so svojim Učiteľom informatiky. Téma projektov je 
ľubovoľná.   

Vypracovať konkrétny projekt s detailným postupom -  projekt vypracujú žiaci samostatne 
bez pomoci Učiteľa informatiky. 

Učiteľ informatiky zastáva v tíme len rolu poradcu. Na projekte sa podieľajú všetci členovia tímu 
rovnomerne. Projekt s detailným postupom nahrá Učiteľ informatiky na internetovú stránku 
www.enter.study najneskôr do 30. apríla 2023. Projekt musí obsahovať: 
- Názov projektu 

- Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť. Inšpirácie môžu tímy čerpať aj 
z webovej stránky www.enter.study. V prípade, ak sa projekt inšpiroval iným projektom alebo 
z webu, tím je povinný v projekte uviesť túto skutočnosť a uviesť čím sa líši od projektu, ktorým sa 
inšpiroval.  

- Názov tímu (nesmie obsahovať mená žiakov) 

- Stručný popis, ako bude tím na projekte postupovať a rozloženie úloh v rámci tímu 

- Zoznam potrebných hardvérových súčiastok a iného materiálu, ktoré použili na realizáciu 
riešenia/projektu, ktoré prihlasujú do súťaže. Biznis model, ktorý bude pozostávať z 
nacenenia súčiastok použitých v projekte.  

- Detailný postup projektu, aby bolo podľa neho možné projekt zopakovať. Postup je možné 
doplniť aj fotografiami a nákresmi (maximálne 5ks). 

- Zdrojový kód. Pokiaľ je súčasťou riešenia aj viacero programových kódov (aj v iných 
prostrediach, napr. jazyk C, App Inventor a pod.), kódy musia byť súčasťou popisu v 
dokumentácii projektu. 
 

 
Natočiť video o projekte – video má byť točené na šírku a má mať dĺžku maximálne 2 minúty. 
Hodnotí sa jeho kreativita a originalita. Video má projekt čo najlepšie odprezentovať. 
Natočené video o projekte nahrá Učiteľ informatiky na web www.enter.study najneskôr do 
30. apríla 2023.  
 

2. Organizátor Súťaže skontroluje vypracovaný návod k projektu spolu s natočeným videom 
k projektu a až následne povolí jeho publikovanie na internetovej stránke www.enter.study. 
Zverejnenie projektu na internetovej stránke www.enter.study je zároveň potvrdením, že 
zaslaný projekt spolu s detailným návodom a natočeným videom sú do Súťaže prihlásené 
správne. Hodnotiaca komisia vyhodnotí v období od 1.5.2023 do 31.5.2023 všetky prihlásené 
projekty a vyberie 5 najlepších tímov v každej kategórii, ktoré budú pozvané na osobnú 
prezentáciu na event do Bratislavy. Presné miesto konania záverečného eventu, ako aj 
dátum a čas budú zverejnené na webovej stránke www.enter.study. Semifinalistov zverejní 
Organizátor na internetovej stránke www.enter.study najneskôr v termíne 1.6.2023 
a následne im pošle pozvánku na osobnú prezentáciu.  
Finále Súťaže bude prebiehať v júni 2023 v Bratislave počas záverečného eventu, kedy 5 
najlepších tímov v každej kategorii vystúpi na tomto evente a odprezentuje svoj projekt 
a jeho riešenie pred odbornou komisiou a verejnosťou. Odborná komisia následne vyhlási 



 

 

víťazné tímy na prvých 3 priečkach v každej súťažnej kategórii a priamo na mieste im 
odovzdá ceny uvedené v čl. V. tohto Štatútu. 

 
 

3. Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťažné projekty podľa nasledovných hodnotiacich kritérií: 
 
Na postup do finálového kola (bodové hodnotenie):  
a) Zvolená téma projektu je inovatívna, reflektuje súčasné potreby spoločnosti, prípadne 

prináša     
riešenia budúcnosti (0-5b) 

b) Kvalitne a optimálne prevedenie riešenia, finalizácia výsledného produktu (0-10b) 
c) Kvalitne a detailne vypracovaný návod k projektu s požadovanými sprievodnými 

materiálmi (0-10b) 
d) Originalita a kreativita natočeného videa (0-5b) 
 
Hodnotiace kritéria finálového prezenčného kola (% váha):  
a) Zvládnutie témy - súťažný tím by mal vedieť obhájiť svoje riešenie a vecne 

argumentovať, prečo a ako dospel k svojmu riešeniu témy. (50 %) 
b) Osobnostné predpoklady, spolupráca - Schopnosť reagovať na otázky, presadiť svoj 

názor a rešpektovanie názorov kolegov a kolegýň z tímu. (10 %) 
c) Prezentácia, vystupovanie a imidž - Inovatívnosť, zaujímavosť samotnej finálovej 

prezentácie, svojho produktu a svojho tímu (25% ) 
d) Využiteľnosť riešenia v praxi a jeho ďalší rozvoj. (15 %) 
 
 

4. Dôležité termíny:  
        15.12. 2022 vyhlásenie súťaže 

 1.1. – 30.4.2023 nahratie vypracovaných projektov spolu s natočeným videom na 
internetovú stránku www.enter.study 
1.5. – 31.5.2023 hodnotenie projektov hodnotiacou komisiou 
1.6.2023 vyhlásenie 10 semifinalistov (5 najlepších tímov v každej kategórii), ich zverejnenie 
na stránke www.enter.study. 
Jún 2023 osobná prezentácia semifinalistov pred odbornou porotou a verejnosťou, 
vyhlásenie víťazov súťaže vo všetkých kategóriách. Presné miesto konania, ako aj dátum 
a čas budú zverejnené na webovej stránke www.enter.study.   
 

V. Ceny pre výhercov  
 

1. Organizátor  do Súťaže venoval nasledovné ceny:   
- Mobilný telefón iPhone 12 64GB čierny v hodnote 574 €/ks vrátane DPH 
- Mobilný telefón Galaxy A 13  v hodnote 163,90 €/ks vrátane DPH 
- DELL Vostro 3500 v hodnote 534,86 €/ks vrátene DPH 
- Voucher Alza v hodnote 50 € 

 
2. Organizátor odovzdá ceny víťazom každej súťažnej kategórie: 



 

 

1. miesto:  
- Mobilný telefón iPhone 12 64GB  pre každého člena tímu vrátane ich Učiteľa informatiky 
- Celková hodnota výhry za 1. miesto pre každého jednotlivca je 574 € vrátane DPH  
- 2. miesto: 
- DELL Vostro 3500 pre každého člena tímu vrátane Učiteľa informatiky 
- Celková hodnota výhry za 2. miesto pre každého jednotlivca je 534,86 € vrátane DPH  
- 3. miesto: 
- Mobilný telefón Galaxy A 13 GB čierny pre každého člena tímu vrátane Učiteľa 

informatiky 
- Celková hodnota výhry za 3. miesto pre každého jednotlivca je 163,90 vrátane DPH  
- Každému členovi tímu, ktorý sa zúčastnil finále, ale neumiestnil sa na 1. – 3. mieste 

vrátane Učiteľov Informatiky, Organizátor odovzdá Voucher v hodnote 50 €.  
3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry.  

 
VI. Odovzdanie výhry 

 
1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi 

požadovanú súčinnosť.  
2. Výhercom Súťaže Organizátor  odovzdá výhry  priamo na mieste konania záverečného 

eventu. Za všetkých výhercov v rámci jedného tímu potvrdí prebratie výhry podpísaním 
Preberacieho protokolu príslušný Učiteľ informatiky.  

3. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a vykonania povinných úkonov súvisiacich s 
administratívnyni povinnosťami viazanými na organizáciu Súťaže a odovzdanie výhry je 
Organizátor oprávnený vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných 
údajov v rozsahu meno, priezvisko, názov a adresa školy, ktorú navštevuje a trieda. Ak 
výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov a adresa školy, 
ktorú navštevuje a trieda za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry, alebo 
výherca odmietne výhru alebo jej prevzatie, výhra prepadáva. Poskytnutie a potvrdenie 
osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za 
neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje 
zánik práva na výhru. Osobné údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané najviac po 
dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca 
Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, názov 
a adresa školy, ktorú navštevuje a trieda za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie 
osobných údajov v rozsahu meno,  priezvisko, názov a adresa školy, trieda ak ide o výhercu 
žiaka a meno, priezvisko a názov a adresa školy, ak ide o výhercu Učiteľa informatiky na účely 
uverejnenia mena výhercu na webovej stránke www.enter.study v časti venovanej Súťaži. 
Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). 

4. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže prevzatím výhry počas slávnostného eventu 
v Bratislave, ktorý bude zaznamenaný vo forme videonahrávky za prítomnosti viacerých 
svedkov – účastníkov slávnostného eventu, a to z radov odbornej komisie ako aj verejnosti, 



 

 

ako aj podpísaním Preberacieho protokolu zo strany príslušného Učiteľa informatiky za daný 
výherný tím podľa bodu 2. tohto článku Štatútu.   

5. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom 
Organizátora  
z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, alebo Organizátor už predtým vypovedal a/alebo odstúpil 
od zmluvy  
o poskytovaní verejných služieb, ktorá bola uzatvorená s výhercom Súťaže. 

 
VII. Ochrana osobných údajov 

  
1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch: 

a) Účasť v súťaži, vyhodnotenie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania 
osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoba 
vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. 

b) Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas 
výhercu. 

c) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov - právnym 
základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov 
finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť. 

2. Rozsah spracúvaných údajov.  
a) Účasť v súťaži, vyhodnotenie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická 

adresa, telefonický kontakt,  
b) Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú 

jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu podobizeň, výhra, názov realizovaného 
projektu a dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu. 

c) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, 
priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry, na ktoré sa viaže daňové 
plnenie. 

3. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 24 mesiacov. Dotknutá osoba má právo 
vziať späť súhlas na zverejnenie jej osobných údajov, ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa 
viaže na osobitný súhlas. 

4. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa 
predchádzajúcej vety. 

5. Viac informácii nájdete v informačnej povinnosti na  www.telkom.sk/osobne-udaje 
 
VIII. Záverečné ustanovenia  
 

1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú 
hotovosť.  

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe 
Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo 
podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie 
alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu 



 

 

a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže 
oznámi Organizátor na webovej stránke www.enter.study v časti venovanej Súťaži. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany 
súťažiacich a tiež právo na:  
a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;  
b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s 

výhercom  
v zmysle tohto Štatútu;  

c) odňatie  práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne 
prevziať v stanovenej lehote;  

d) nepriznanie alebo odňatie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z 
podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade 
s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry; 

e) odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre 
uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. 
charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu. 

 
4. Aktuálne znenie súťažných podmienok je k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora 

alebo na webovej stránke www.enter.study  v informácii venovanej súťaži. 
5. Nepeňažná výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie 

žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v 
zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
„zákon o dani z príjmov“). Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu. 

 
 
Vydané v Bratislave dňa 14.12. 2022 

Slovak Telekom, a.s. 


