ŠTATÚT SÚŤAŽE
podľa § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Tento dokument upravuje podmienky súťaže v programovaní mobilnej aplikácie (ďalej len „Súťaž“), ktorá
sa bude konať v rámci podujatia Hackathon (ďalej len „Štatút“). Tento je dostupný na webstránke
www.hackathonmigrena.sk upravuje spolu s ďalšími informáciami o Súťaži a podujatí Hackathon.
I.

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

1.1
Grape PR s.r.o.
Bajkalská 22, Bratislava - mestská časť
821 09 Ružinov
47 695 595
Obchodný register OS Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 97592/B

sídlo:
IČO:
zapísaný:
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

2.1
2.2

2.3

II.
ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
Účelom súťaže je rozprúdiť diskusiu na tému „Migréna na Slovensku“.
Predmetom súťaže je uskutočnenie diela, počítačového programu (naprogramovanie mobilnej
aplikácie), ktorá:
a)
bude napomáhať pri oslovovaní laickej verejnosti so symptómami skutočnej migrény,
bez akejkoľvek identifikácie konkrétnych identifikovateľných osôb s danou
diagnózou;
b)
bude zabezpečovať anonymný zber dát pri maximálnom využití sociálnych médií pri
ich získavaní – údajov o príznakoch migrény, počet opakovaní prejavov a ich trvania
pri využití tzv. „gamifikácie“;
c)
prispeje k popularizácii témy migréna v kontexte idey „migréna je choroba,
nevyhováram sa“, alebo iným spôsobom-pri zachovaní riešenia problému migrény.
(ďalej len „Mobilná aplikácia“)
Bližšiu špecifikáciu požadovanej Mobilnej aplikácie budú oznámené prostredníctvom
prezentácii, ktoré budú súčasťou podujatia ktoré sa uskutoční v termíne [prosím doplňte dátum],
a ktorého program bude upresnený prostredníctvom e-mailu.
III.

3.1
3.2

Súťaž bude prebiehať odo dňa 12.10.2018 od 14:00 hod. do dňa 14.10.2018 do 15:30 hod.
Registrácia súťažných tímov do súťaže bude možná najneskôr do dňa 10.10.2018, a to
prostredníctvom
registračného
formuláru
dostupného
na
webstránke
www.hackathonmigrena.sk (ďalej len „Lehota na registráciu“).
IV.

4.1
4.2
4.3

4.4

LEHOTA SÚŤAŽE

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba alebo súťažný tím, ktorý spĺňa všetky podmienky
stanovené v tomto Štatúte (ďalej aj ako „Súťažné tímy“).
Členom Súťažného tímu môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života.
Členom Súťažného tímu nemôže byť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom
pomere vo vzťahu k Vyhlasovateľovi súťaže alebo Hlavnému sponzorovi Súťaže ani osoby blízke
osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 Občianskeho zákonníka
v platnom znení.
Zo súťaže bude vylúčený Súťažný tím, ktorý (alebo ktorého člen) podvodným spôsobom zasahuje
do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa
ani nemohol zúčastniť na súťaži. Vylúčený bude aj Súťažný tím, ktorý predloží alebo by mal snahu
predložiť Mobilnú aplikáciu, ktorou by došlo k porušeniu práv tretích osôb, a to najmä práv
duševného vlastníctva, alebo Súťažný tím, ktorý vytvorí Mobilnú aplikáciu, ktorou dôjde
k porušeniu právnych predpisov alebo konaniu v rozpore s dobrými mravmi, alebo iným konaním
Súťažného tímu alebo jeho člena dôjde alebo by mohlo dôjsť k porušeniu právnych predpisov alebo
konaniu v rozpore s dobrými mravmi.

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

4.11

[Použiteľnosť Mobilnej aplikácie, Vyhlasovateľom alebo konečným užívateľom, v Súťaži nesmie
byť závislá od použitia inej mobilnej aplikácie či softwaru tretej strany, ak Vyhlasovateľ neurčí inak].
Mobilnú aplikáciu predloženú v Súťaži musí byť možné upraviť tak, aby bola jej funkcionalita
zabezpečená minimálne v operačnom systéme [OS Android alebo iOS].
Ak sa do Súťaže registruje Súťažný tím, ktorého členom je osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek
z podmienok v zmysle Štatútu, je zo súťaže takýto Súťažný tím automaticky vylúčený a nemá nárok
na cenu.
V prípade, že Vyhlasovateľ ešte pred začatím Súťaže zistí, že člen niektorého zo Súťažných tímov
nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu, vyzve prostredníctvom kontaktnej osoby príslušného
Súťažného tímu, aby sa taký člen vzdal členstva v Súťažnom tíme.
Ak člen Súťažného tímu, ktorý nespĺňa podmienky nepreukáže najneskôr pred začatím Súťaže, že
podmienky spĺňa alebo sa takáto osoba nevzdá členstva v Súťažnom tíme, Vyhlasovateľ je
oprávnený vylúčiť celý Súťažný tím, ktorého účasť člena by porušovala tento Štatút.
Ak sa do súťaže nezapojí žiadny Súťažný tím, ktorý by spĺňal podmienky v zmysle tohto Štatútu,
alebo sa súťaže nezúčastní minimálne 3 súťažné tímov, Vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť
o neudelení výhry žiadnemu Súťažnému tímu. Vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o neudelení
výhry žiadnemu Súťažnému tímu aj v prípade nesplnenia predmetu súťaže definovanom v bode 2.2.
Vyhlasovateľ je opravený najneskôr pred začatím Súťaže ustanoviť vhodnou formou ďalšie
podmienky Súťaže.
V. VYHODNOTENIE A CENY V SÚŤAŽI

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

Splnenie podmienok Súťaže posúdi porota v nasledovnom zložení:
a) MUDr. František Jurčaga, MpH., primár neurologickej kliniky Nemocnice Sv. Michala,
Bratislava
b) Tomáš Marenčák, zástupca Hlavného sponzora súťaže,
c) Martina Králová, moderátor podujatia,
d) Braňo Schmidt, zástupca Impact Hub,
e) Peter Kolesár, Neulogy,
f) Gabriela Hurbanovská, OZ Migréna je choroba
(ďalej len „Porota“).
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť obsadenie poroty, v prípade, že niektorý
z členov Poroty sa nebude môcť byť osobne prítomný na podujatí, v rámci ktorého sa Súťaž,
uskutoční, alebo z iného vážneho dôvodu. Za náhradného člena Poroty bude vymenovaný iný
vhodný predstaviteľ predmetného subjektu, v ktorom daný člen Poroty pôsobí, alebo iného
obdobného subjektu.
Porota rozhodne o víťaznej Mobilnej aplikácií hlasovaním členov Poroty podľa kritérií podľa
5.4 tohto Štatútu, pričom víťazná Mobilná aplikácia bude tá, na ktorej sa zhodne ako na víťaznej
nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov Poroty. Ak určenie víťaznej Mobilnej aplikácie nie je
možné podľa vyššieuvedeného, Vyhlasovateľ je oprávnený určiť víťaznú aplikáciu, pričom
zohľadnia argumenty každého člena Poroty o neudelení výhry žiadnemu zo Súťažných tímov,
alebo sú oprávnení víťaznú aplikáciu neurčiť a výhru neudeliť.
Porota posúdi splnenie podmienok v zmysle tohto Štatútu a splnenie kritérií na Mobilné
aplikácie predložené jednotlivými Súťažnými tímami a vyberie za víťaza tú Mobilnú aplikáciu,
ktorá bude spôsobom najviac použiteľným v praxi implementovať zadanie, ktoré bude obsahom
podujatia v rámci, ktorého sa uskutoční Súťaž, a od ktorej možno očakávať, že vzbudí najväčší
záujem laickej verejnosti, t.j. používateľov smartfónov, ktorým má byť Mobilná aplikácia
v zmysle zadania určená.
Porota posúdi a vyhodnotí Mobilné aplikácie predložené jednotlivými Súťažnými tímami
v zmysle kritérií podľa bodu 5.4 tohto Štatútu najneskôr na konci podujatia.
Voči rozhodnutiu Poroty sa nemožno odvolať ani podať iný opravný prostriedok, rozhodnutie poroty
nie je preskúmateľné súdom ani iným orgánom.
Porotou zvolený Súťažný tím (jeho členovia ako zmluvné strany) získa možnosť uzavrieť
s Vyhlasovateľom odplatnú zmluvu o dielo na objednávku, resp. licenčnú zmluvu (podľa voľby
Vyhlasovateľa), ktorej predmetom bude spolupráca na dokončení alebo zmene víťaznej Mobilnej
aplikácie príslušného Súťažného tímu, resp. prevod práv k víťaznej Mobilnej aplikácii za odmenu
vo výške 1.500,00 EUR (ďalej len „Zmluva“). V prípade, ak niektorý Súťažný tím alebo jeho
člen odmietne uzavrieť Zmluvu, je oprávnený Vyhlasovateľ ponúknuť uzavretie Zmluvy
ďalšiemu zo zúčastnených Súťažných tímov.

5.8

Ak to bude Porota považovať za vhodné, môže cenu rozdeliť v rovnakom podiele medzi dva
alebo viac Súťažných tímov, ktoré v rovnakej alebo porovnateľnej miere splnili kritériá
v zmysle 5.4 tohto Štatútu, a zároveň spĺňajú podmienky v zmysle tohto Štatútu. Tomu
primerane sa rozdelí odmena podľa Zmluvy, ak Vyhlasovateľ neurčí inak.
VI.

6.1

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 znení neskorších predpisov.
VII.

7.1

7.2

7.3

7.4

8.2

8.3
8.4

AUTORSKÉ PRÁVA

Na víťaznú Mobilnú aplikáciu (dielo) vytvorenú Súťažným tímom v rámci Súťaže, ktorá bude sa
vzťahujú ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Autorský zákon“), a to § 91 o diele na objednávku a § 90 o zamestnaneckom diele, v
prípade uzavretia Zmluvy medzi Vyhlasovateľom a členmi Súťažného tímu vo forme zmluvy
o dielo na objednávku, resp. § 65 a nasl. v prípade uzavretia Zmluvy vo forme licenčnej zmluvy.
Majetkové práva, podľa § 19 Autorského zákona, členov ostatných Súťažných tímov (autorov)
k nimi vytvoreným Mobilným aplikáciám sú oprávnení vykonávať členovia Súťažného tímu.
Vyhlasovateľ nenadobúda autorské práva k Mobilným aplikáciám vytvorenými Súťažnými tímami,
ak nedôjde k uzatvoreniu samostatnej zmluvy so Súťažným tímom.
Vyhlasovateľ použije ostatné predložené Mobilné aplikácie, s výnimkou víťaznej mobilnej
aplikácie, výlučne na účely súvisiace so Súťažou, podujatím Hackathon, najmä ich organizáciou,
vyhodnotením a publikáciou. Súťažné tímy súhlasia s použitím Mobilných aplikácií a informácií
o nich, za týmto účelom.
Vyhlasovateľ môže svoje právo na uzatvorenie Zmluvy alebo svoje majetkové práva postúpiť tretej
osobe.
VIII.

8.1

ZDANENIE CIEN

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlasovateľ Súťaže, spol. Grape PR s.r.o., špecifikovaný vyššie, ako prevádzkovateľ v zmysle čl.
6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) spracúva osobné
údaje registrovaných členov Súťažných tímov v rozsahu meno, priezvisko člena Súťažného tímu,
kontaktný e-mail a špecializácia člena Súťažného tímu, na účel realizácie projektu Hackathon a v
rámci neho uskutočňovanej verejnej súťaže, vyhodnotenia jeho priebehu, vyhlásenia výsledkov, ako
aj s tým súvisiacich činností (vzájomná komunikácia, evidencia účastníkov, zverejnenie výsledkov
na internete, v newsletteri a ďalších printových a digitálnych médiách.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas je možné kedykoľvek bezplatne odvolať
prostredníctvom e-mailu zodpovednej osoby uvedenej nižšie alebo poštou na adrese sídla
Vyhlasovateľa (bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním), avšak v prípade, že ktorýkoľvek z členov Súťažného tímu odvolá
súhlas so spracovaním osobných údajov, ďalšia účasť tohto Súťažného tímu v Súťaži nebude možná.
Dotknuté osoby majú právo na prístup k osobným údajom poskytnutým Vyhlasovateľovi, právo na
prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Vyhlasovateľ nespracúva Osobné údaje formou
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv zo
strany Vyhlasovateľa, má člen Súťažného tímu právo požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov. V takom prípade môže člen Súťažného tímu kontaktovať Vyhlasovateľa
prostredníctvom zodpovednej osoby ustanovenej Vyhlasovateľom, pán Richard Fides, a to
prostredníctvom e-mailovej adresy richard.fides@grapepr.sk.
Člen Súťažného tímu má vo veci spracúvania svojich osobných údajov tiež právo obrátiť sa s
podnetom, prípadne podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
Súhlas Vyhlasovateľovi poskytne člen Súťažného tímu dobrovoľne a na dobu trvania účelu
spracovania. Vyhlasovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje najdlhšie po dobu trvania

8.5
8.6

poskytnutého súhlasu. To neplatí, ak osobitný zákon prikazuje alebo umožňuje aj dlhšie
uchovávanie.
Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou člena Súťažného tímu,
avšak v prípade ich neposkytnutia (resp. následného odvolania súhlasu) nie je možné sa zúčastniť na
Súťaži.
V prípade, že súhlas so spracovaním osobných údajov ostatných členov Súťažného tímu poskytne
za týchto členov kontaktná osoba alebo iný člen Súťažného tímu, je povinný preukázať na žiadosť
Vyhlasovateľa udelenie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle tohto článku.
IX.

9.1
9.2
9.3

9.4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto Štatútom. Ak člen Súťažného tímu nesúhlasí
s ktoroukoľvek alebo nespĺňa ktorúkoľvek podmienku alebo ustanovenie v tomto Štatúte, nemôže
sa Súťaže zúčastniť.
Vyhlasovateľ súťaže oboznámi s výsledkami Súťaže všetky Súťažné tímy na podujatí v rámci, ktoré
sa uskutoční Súťaž, prípadne e-mailom prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej kontaktnej
osobe príslušného Súťažného tímu.
Vyhlasovateľ je oprávnený v zmysle ust. § 849 Občianskeho zákonníka zo závažných dôvodov
odvolať Súťaž alebo zmeniť podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte. O odvolaní a zmene
podmienok Súťaže informuje Súťažné tímy prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej kontaktnej
osobe Súťažných tímov a prostredníctvom webstránky www.hackathonmigrena.sk.
V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si
vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu
9.3 tohto Štatútu.

V Bratislave dňa 20.9.2018
Vyhlasovateľ súťaže:

_

