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Štatút súťaže  

HĽADANIE KOHÉZIE 

 

Článok 1 

Organizátor súťaže 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným 

Námestie Maratónu mieru 1 

Košice 042 66 Košice, Slovensko 

Súťaž je realizovaná s podporou Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre 

regionálnu a mestskú politiku – DG REGIO). 

 

Článok 2 

Trvanie  

Súťaž „Hľadanie kohézie“ je realizovaná s cieľom šírenia informácií o kohéznej 

politike Európskej únie. Súťaž trvá od 20.01.2019 do 20.02.2019.  

 

Článok 3 

Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt 

na území Slovenskej republiky a je žiakom strednej školy v Košickom kraji.  

 

Článok 4 

Podmienky súťaže 

Zapojením do súťaže sa rozumie spracovanie a odovzdanie vlastnej práce žiaka, 

ktorá zachytáva projekt financovaný z fondov Európskej únie v Košickom kraji 

kreatívnym spôsobom (fotokoláž, prezentácia, infografika, video a iné).  

Informácie a obsah práce by mal byť zameraný najmä na popis projektu, jeho 

prínosy a proces realizácie.  

Žiak môže na spracovaní pracovať v spolupráci s pedagógom, ktorý koordinuje 

jeho prácu. 
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Účastník, ktorý sa plánuje zapojiť do súťaže je povinný dodržať termín odovzdania 

práce, ktorý je do 20.02.2019. 

Práce sa odovzdávajú elektronicky na email: ReadWatchFind@gmail.com. 

 

Článok 5 

Pravidlá hodnotenia 

Organizátor súťaže zriaďuje na účely vyhodnotenia doručených prác komisiu, ktorá 

posúdi všetky doručené práce a vyhodnotí ich na základe ich originality, 

kreatívneho spracovania, rozsahu uvedených informácií a pridanej hodnoty 

uvedených informácií.  

Členmi hodnotiacej komisie sú: 

 Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka EZÚS Via Carpatia  s r. o. 

 Ing. Erika Begalová – vedúca Fondu malých projektov (Interreg SKHU) 

 Ing. Peter Ťapák – vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovanie KSK 

 

Článok 6 

Ceny a vyhlásenie výsledkov 

Zoznam výhercov bude zverejnený na oficiálnej internetovej stránke projektu 

REWAFI (www.rewafi.eu) a EZÚS Via Carpatia s r. o. (www.viacarpatia.eu), a to 

najneskôr do 20 dní od uzavretia termínu na doručenie prác.  

Výhercovia získajú finančné ceny. Výherca, ktorý sa umiestni na I. mieste získa 

350 EUR, výherca, ktorý sa umiestni na II. mieste získa 300 EUR a výherca, ktorý 

sa umiestni na III. mieste získa 250 EUR.  

Ceny budú výhercom odovzdané na záverečnom podujatí, ktoré bude organizované 

EZÚS Via Carpatia s r. o. najneskôr do 30 dní od uzavretia termínu na doručenie 

prác.  

Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom. Na záverečnom podujatí sa môže 

zúčastniť výherca spolu s pedagogickým vedením, ktoré dohliadalo na jeho prácu.  
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Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

Výhry majú v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení 

charakter ceny z verejnej súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený 

podmienkami súťaže (§ 9 ods. 2 písm. m) 1.). 

V zmysle zákona o dani z príjmov v platnom znení sú výhry neprevyšujúce 350 

EUR oslobodené od dani z príjmov. Výhercom prevzatím výhry nevyplývajú 

žiadne zákonné povinnosti.  

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok súťaže 

a zapojením sa do súťaže udeľuje Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via 

Carpatia s r. o. súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spracovanými osobnými údajmi sú 

v tomto prípade kontaktné údaje a fotodokumentácia zo záverečného podujatia.  

Organizátor bude osobné údaje účastníkov súťaže spracovávať na nevyhnutnú dobu 

súvisiacu s priebehom a vyhodnotením súťaže, najdlhšie však po dobu jedného 

roka od uzavretia termínu na doručenie prác.  

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť tento 

Štatút a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté. 

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkovi súťaže náklady, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži a na jej vyhodnotení.  

Na zaradenie do súťaže ani na priznanie výhry nie je právny nárok. 

Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke 

www.rewafi.eu a účinnosť dňa 20. 01. 2019. 

 


