
Štatút súťaže „Odpady na kľúč“ 
  

 
I. Predmet a účel štatútu 

Tento štatút upravuje úplné súťažné podmienky, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku VII. tohto 
Štatútu zúčastniť súťaže v dizajne nových kontajnerových stanovíšť (kontajnerovísk) s názvom: „Odpady na 
kľúč“ (ďalej len „súťaž“) a stať sa výhercom cien uvedených v článku VIII. tohto štatútu. 
 
Predmetom súťaže je tvorba vizuálu kontajneroviska, ktoré by malo eliminovať  znečisťovanie okolia zberných 
nádob na  komunálny odpad, skrášliť okolie, zvýšiť čistotu a zefektívniť triedený zber.  
 

II. Vyhlasovateľ súťaže a partneri súťaže 
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť KOSIT a.s.,  so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, 
zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, odd. Sa, vl. č.1169/V (ďalej len „Vyhlasovateľ“)  
 
Partnermi súťaže sú: 
 
1/ Nadácia KOSIT, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 4224 0000, 
2/ Mesto Košice  
3/ spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798  
 

III. Odborní garanti súťaže 

 Grafik a výtvarník určenej reklamnej agentúry, 

 Dizajnér /architekt určenej projektovej agentúry, 

 Zástupca mesta Košice, 

 Zástupca vyhlasovateľa súťaže, 

 Zástupca NATUR-PACK, a.s. 
 
 

IV. Cieľ súťaže 
Hlavný cieľ súťaže:  

Účelom súťaže je zapojiť občanov a študentov v meste Košice do tvorby novej koncepcie kontajnerových 

stanovíšť a otvoriť verejnú diskusiu o rôznych typoch kontajnerovísk, ako napr. o klasických neuzamykateľných 

a uzamykateľných kontajneroviskách, polo podzemných a podzemných kontajneroviskách, to všetko na 

sociálnej sieti Facebook(FB) užívateľa „Za čistejšie Košice“ s cieľom nájsť najvhodnejšie riešenie pre 

kontajnerové stanovištia na kľúč, ktoré by bolo nielen funkčné, ale aj atraktívne riešené, to všetko v spolupráci 

so širokou verejnosťou. 

Čiastkové ciele: 

 Prevencia pred  dlhodobým problémom, akým je nezákonne umiestnený odpad, tzv. čierne skládky. 

 Otvorenie nástojčivej verejnej diskusie o čistote a dodržiavaní platných zákonov, vyhlášok a 
všeobecných záväzných nariadení v odpadovom hospodárstve. 

 Šírenie ekodizajnu a envirovýchovy v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, vr. triedeného zberu. 

 Upozorniť na zodpovednosť ľudí za ich správanie a dôsledky konania v súvislosti so zložitým 
problémom akým je  komunálny odpad. 

  Podporiť kreatívne myslenie a talent ľudí. 

 Prezentovať najlepšie grafické návrhy verejne. 
 

V. Termíny a pokyny 
1/ Súťažiaci sa prihlasuje do súťaže elektronicky, t. j. na základe riadne vyplnenej prihlášky (vo forme „scanu“ 
/prefotenej kópie prihlášky), spolu s grafickým návrhom 3D modelu kontajneroviska ( max. 3 grafickými 
návrhmi), ktoré je potrebné zaslať na emailovú adresu: odpadynakluc@kosit-as.sk.  Súčasťou 3D modelu musí 
byť aj riešenie triedeného zberu. Do predmetu emailu prosíme uviesť: súťaž „Odpady na kľúč.“ Grafické 

mailto:odpadynakluc@kosit-as.sk


návrhy, ktoré budú mať veľkosť nad 2MB žiadame zasielať cez úložisko www.uschovna.sk alebo 
www.uschovna.cz 
2/ Každý súťažiaci, ktorý sa zapojí a bude spĺňať všetky podmienky súťaže podľa článku VII. tohto Štatútu je 
oprávnený zaslať maximálne 3 návrhy 3D modelu kontajneroviska. 
3/ Termín prijatia grafických návrhov spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou je stanovený do 
15.06.2017. Po tomto termíne už prihlášky a grafické návrhy doručené do súťaže nebudú vyhlasovateľom 
akceptované.  
4/ Prihláška pre účasť v súťaži je súčasťou tohto štatútu ako príloha č.1.  Na nesprávne alebo neúplne vyplnenú 
prihlášku Vyhlasovateľ neprihliada, t. j. táto nebude zaradená do súťaže. 
 

VI. Kritéria výberu 
1/ Všetky grafické návrhy súťažiacich musia pozostávať z návrhu kontajnerového stanovištia  na kľúč 
obsahujúceho šesť  1100 litrových kontajnerov v 3D modeli.   
2/ Všetky grafické návrhy musia byť originálom a výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti súťažiaceho ako 
autora diela. 
3/ Hodnotí sa celkový dizajn, spracovanie, funkčnosť, kreativita a originalita jednotlivého grafického návrhu. 
  

VII. Oprávnené osoby 
Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek bez vekového obmedzenia, kto doručil vyhlasovateľovi prihlášku a grafický 

návrh spôsobom a v termíne stanovenom v čl. V tohto Štatútu a kto patrí do niektorej z troch nasledovných 

kategórii: 

Kategória 1: Študent Strednej škody so sídlom v Košiciach  
Kategória 2: Študent Vysokej školy I., II. a III. stupňa so sídlom v Košiciach  
Kategória 3: Grafik amatér – fyzická osoba s trvalým pobytom v Košiciach, ktorej odborná kvalifikácia príp. 

profesia nezahŕňa činnosť: grafický dizajn. 
 

VIII. Ceny 
1/ Odborní garanti súťaže vyberú zo všetkých prihlásených súťažiacich jeden (1) najlepší grafický návrh v každej 
kategórii, ktorý bude spĺňať kritéria výberu podľa čl. VI. tohto Štatútu, t. j, spolu tri postupujúce grafické 
návrhy. Každý súťažiaci, ktorý je autorom vybraných grafických návrhov podľa predošlej vety sa stáva 
výhercom prvého kola a získava odmenu vo výške 300 Eur. 
2/ Všetky tri (3) grafické návrhy vybrané odbornými garantmi budú následne posunuté do druhého súťažného 
kola – hlasovanie verejnosti na sociálnej sieti FB užívateľa „Za čistejšie Košice“ prostredníctvom symbolu 
„LIKE“ nasledovne: 

 za jeden hlas sa počíta jeden „LIKE“ z jedného verejného účtu FB udelený konkrétnemu grafickému 
návrhu, 

 v absolútnym víťazom súťaže sa stane súťažiaci, ktorého grafický návrh získa najväčší počet hlasov 
(„LIKE“)  Absolútny víťaz súťaže „Odpady na kľúč“ získava ako autor za svoj grafický návrh 
kontajneroviska odmenu vo výške 500 Eur. 

3/ Celkovo Vyhlasovateľ  a jeho partneri odmenia výhercov v prvom a druhom kole súťaže sumou  spolu 1 400 
Eur.  
4/ Vyhlasovateľ má povinnosť zdaniť odmeny v zmysle tohto odseku v súlade s príslušnými daňovými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v čase vyplatenia odmeny. 
   

IX. Vyhodnotenie súťaže a oznámenie víťazov 
1/ Vyhodnotenie prvého kola odbornými garantami súťaže bude realizované v súlade s čl. VI. tohto štatútu 
v termíne najneskôr do 05.07.2017. Oznámenie pre súťažiacich postupujúcich do druhého kola bude 
uskutočnené dňa 05.07.2017, a to zverejnením troch (3) postupujúcich grafických návrhov a súčasne 
spustením hlasovania v druhom kole na FB užívateľa „Za čistejšie Košice“, ktoré je zamerané na verejné 
hlasovanie o najzaujímavejší 3D model. 
2/ O výsledkoch druhého kola súťaže, t. j. o absolútnom víťazovi rozhodne najvyšší počet platných hlasov 
(„LIKE“) z verejných FB účtov na FB Za čistejšie Košice uvedených pri vybratom grafickom návrhu, tak ako je 
uvedené v čl. VIII ods. 2 tohto Štatútu. Za platný sa počíta len jeden hlas („LIKE“) z jedného verejného účtu. 
3/ Verejné FB hlasovanie bude spustené 05.07.2017 (počas dňa) a ukončené 15.07.2017 o 24.00 hod.   



4/ Výsledky súťaže Vyhlasovateľ zverejní do troch pracovných dní od ukončenia hlasovania v druhom kole 
súťaže na web spoločnosti KOSIT a.s. - www.kosit.sk , Nadácie KOSIT – www.nadaciakosit.org,  Mesta Košice - 
www.kosice.sk, a spoločnosti  NATUR PACK, a.s. – www.naturpack.sk.  
5/ Výsledky a regulárnosť súťaže podliehajú kontrole a osvedčeniu notára. 
6/ Výsledky súťaže nie sú pre Vyhlasovateľa záväzné z pohľadu povinnosti reálne zhmotniť grafický návrh 
absolútneho víťaza súťaže, teda Vyhlasovateľ súťaže nie je  povinný víťazný návrh  kontajneroviska postaviť.  
 

X. Miesto a čas odovzdania cien 
1/ Miesto a čas odovzdávania cien (odmien) podľa čl. VIII. tohto Štatútu budú zverejnené na web stránke 
Vyhlasovateľa - www.kosit.sk a všetkých partnerov, najneskôr do piatich dní od vyhlásenia absolútneho víťaza 
súťaže „Odpady na kľúč“. Vyhlasovateľ súčasne odošle oznámenie podľa predošlej vety každému víťazovi na 
emailovú adresu ním uvedenú v prihláške do súťaže.  
3/ V prípade, ak sa víťaz v stanovenom čase a mieste nezúčastní odovzdávania cien v stanovenom termíne, 
Vyhlasovateľ súťaže sa s ním dohodne na náhradnom termíne. 
4/ V prípade, ak víťaz ktoréhokoľvek súťažného kola v deň odovzdávania cien nedovŕši 18 rokov veku, je 
povinný zabezpečiť pri odovzdávaní ceny účasť svojho zákonného zástupcu.   
 

XI. Záverečné ustanovenia 
1/ Autorom súťaže je spoločnosť KOSIT a.s. 
2/ Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ihneď po doručení prihlášky v prílohe č.1 tohto Štatútu posúdiť 
správnosť a úplnosť jej vyplnenia zo strany súťažiaceho a v prípade zistenia nedostatkov/neúplnosti na túto 
prihlášku neprihliadať a nezaradiť ju do súťaže.  
3/ Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi a partnerom súťaže svoj súhlas s tým, že Vyhlasovateľ 
a partneri súťaže sú oprávnení na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie FB 
profilu „Za čistejšie Košice“ počas trvania súťaže, prípadne na ďalšie marketingové účely s tým spojené 
bezplatne použiť meno, priezvisko a adresu bydliska súťažiacich, príp. podobizne, najmä ich bezplatne 
uverejniť počas realizácie súťaže a pri vyhodnotení súťaže v súlade s týmto Štatútom.  
4/ Vyplnením prihlášky do súťaže v prílohe č.1 tohto Štatútu udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi a partnerom 
súťaže súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov výlučne na účely realizácie súťaže. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred určenú dobu trvania súťaže a je 
možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného Vyhlasovateľovi súťaže odvolať (počas 
doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže). Súťažiaci má vo vzťahu k jeho 
spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä v § 28 a nasl. z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
5/ Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol Vyhlasovateľom poučený o existencii jeho práv v zmysle 
ustanovenia § 28 a nasl. z. č. 122/2013 Z. z., najmä o práve požadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej 
žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, ako aj o práve namietať voči 
zverejňovaniu jeho osobných údajov a podobizne. 
6/ Účasť v súťaži ani cenu nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 
7/ Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany 
Vyhlasovateľa než na plnenie výslovne uvedené v tomto štatúte, pričom aj nárok na toto plnenie vzniká len za 
splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle Štatútu. Výherca nie je oprávnený požadovať od 
organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec ceny výslovne uvedenej v týchto pravidlách. 
8/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto 
štatúte, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia 
náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Každá jednotlivá zmena alebo 
doplnenie tohto Štatútu je účinné okamihom zverejnenia na webovej stránke Vyhlasovateľa: www.kosit.sk. 
9/ Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy súvisiace 
s poskytovaním internetového pripojenia. 
10/ V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia tohto Štatútu je rozhodujúcim pre záväznosť 
výkladu stanovisko KOSIT a.s. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, 
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propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo 
všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu. 
11/ Tento štatút sa spravuje právnym poriadkom SR a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na 
webovej stránke Vyhlasovateľa: www.kosit.sk, kde je k dispozícii po celú dobu trvania súťaže. 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 04.05.2017 
 
 
        -------------------------------------------- 
         Ing. Marián Christenko 

           generálny riaditeľ KOSIT a.s. 
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Príloha č. 1 Štatútu súťaže „Odpady na kľúč“: 
 

 PRIHLÁŠKA do súťaže 
„Odpady na kľúč“ 

 
 
Na základe štatútu súťaže s názvom: „Odpady na kľúč“ sa  prihlasujem do súťaže: 
 
Meno a priezvisko autora grafického návrhu:............................................................................................... 
 
Adresa bydliska/PSČ/Mesto: ....................................................................................................................................  
 
Vek:................ Telefonický kontakt:..................................... Mailový kontakt: ........................................................ 
 
Kategória (Prosíme zaškrtnúť)  
Kategória 1: Študent Strednej školy v Košiciach   

 
Adresa SŠ................................................................................................................... 

 
Kategória 2: Študent Vysokej školy I., II. a III. stupňa v Košiciach   

 
Adresa VŠ: ...................................................................................................................................... 

 
Kategória 3: Grafik amatér  s trvalým pobytom v Košiciach  
 
 Adresa: .......................................................................................................................................... 
 
 
Prihlásením sa do súťaže, ja(meno a priezvisko).......................................................................................... ako 
autor grafického návrhu v súťaži „Odpady na kľúč“ dávam svoj bezvýhradný a neodvolateľný súhlas  na 
bezodplatné použitie tohto diela, jeho šírenie a uverejňovanie spoločnosťou KOSIT a.s. a jej partnermi 
v súvislosti s realizáciou súťaže a jej propagáciou.  Zároveň udeľujem Vyhlasovateľovi a partnerom súťaže 
súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov v tejto prihláške výlučne na účely 
realizácie a propagácie súťaže „Odpady na kľúč“.  
 
 
V Košiciach dňa .............................................. 
 
 
 

................................................ 
                     podpis 
 
 
 


