Šarišský Hackathon
2. ročník
ŠTATÚT SÚŤAŽE
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky 2. ročníka Šarišského hackathonu (ďalej aj ako
„súťaž“) (ďalej len „štatút“).
I. VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE
MESTO PREŠOV
zastúpené Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 00327 646
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
zastúpený PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
zastúpená Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov
IČO: 17070775

II. PARTNERI SÚŤAŽE
HLAVNÍ PARTNERI:
Unicorn Systems SK s.r.o.
Central 5, Ševčenkova 34,
Bratislava
IČO: 35 771 917
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400
AmiNet s.r.o.
L. Svobodu 73, 058 01 Poprad
IČO: 50 271 903

PARTNERI:
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ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 035 92 880
NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1
IČO: 649 39 511
Dianovum
Ladislava Sáru 423/8, 841 04 Bratislava
IČO: 30848547
Futuristiq
Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava
IČO: 42184061
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ODBORNÁ SPOLUPRÁCA:

MARKETINGOVÝ PARTNER:

EY
Ernst & Young, s.r.o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 35839121

Eperia Shopping mall
Arm. Gen. Svobodu 25, 080 01 Prešov

HERE Europe B.V., organizačná zložka
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO: 44 371 314
Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Plzenská 1, 080 47 Prešov
IČO: 00 161 829

MEDIÁLNY PARTNER:
Denník Korzár
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.
Letná 47, 040 01 Košice
IČO: 35 790 253

III. PREDMET SÚŤAŽE
1. Šarišský hackathon je workshop pre programátorov, dizajnérov, grafikov, študentov
a ďalších nadšencov, na ktorom tímy intenzívne pracujú na zvolenom zadaní (riešení
problému).
2. Predmetom súťaže je vytvorenie softvérového projektu, počítačového programu,
naprogramovanie mobilnej aplikácie a pod., ktorá:
• bude využívať otvorené dáta mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja
• bude prospešná pre obyvateľov, návštevníkov, zamestnancov a pod. mesta Prešov
a Prešovského samosprávneho kraja
3. Cieľom je tiež zistiť o aké nové data sety je záujem.
IV. LEHOTA SÚŤAŽE
1. Súťaž trvá od 04.10.2019 od 13:00 hod. do 06.10.2019 do 15:00 hod..
IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
4. Účasť na súťaži je bezplatná.
5. Maximálny počte účastníkov je 50.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov v čase registrácie na súťaž
alebo osoby mladšie ako 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu, ak spĺňajú všetky
podmienky stanovené v tomto štatúte a zaregistrovali sa prostredníctvom google form
(ďalej aj ako „súťažiaci“).
7. Pre účasť na 2. ročníku Šarišského hackathonu je nevyhnutné sa zaregistrovať najneskôr
do 30.09.2019 do 12:00 hod. Na základe kapacitných obmedzení môže vyhlasovatelia
ukončiť registráciu aj pred týmto termínom v prípade naplnenia deklarovanej kapacity.
8. Registráciu je potrebné urobiť prostredníctvom google form uvedeným
www.sarisskyhackathon.sk/dokumenty/
9. Osoby mladšie ako 18 rokov pre platné vykonanie registrácie okrem registrácie
prostredníctvom google form zašlú na e-mailovú adresu smartcity@presov.sk vyplnenú
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

a zákonným zástupcom podpísanú Prihlášku a Súhlas so spracovaním osobných údajov
uvedené na adrese www.sarisskyhackathon.sk/dokumenty/ .
Registrácia na mieste bude možná iba v prípade, že sa registrovaní účastníci nedostavia
na overenie registrácie v prvý deň konania súťaže 04.10.2019. Vyhlasovatelia si
vyhradzujú právo ukončiť registráciu na mieste v prípade dosiahnutia maximálneho počtu
účastníkov.
V deň konania súťaže 04.10.2019 od 12:00 do 13:00 je potrebné na mieste konania
súťaže vykonať overenie registrácie.
Osoby mladšie ako 18 rokov sú povinné pri overení registrácie predložiť originál
Prihlášky (súhlas so Štatútom súťaže) a Súhlasu so spracovaním osobných údajov
uvedené na adrese www.sarisskyhackathon.sk/dokumenty/ podpísané zákonným
zástupcom (podľa bodu 9 tohto článku).
Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak sa zaregistruje prostredníctvom google form, vykoná
overenie registrácie, fyzicky sa zúčastní súťaže, naplní predmet súťaže a svoje riešenie
odprezentuje pred odbornou porotou.
Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľom súťaže, a ani osoby
blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu,
je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo na základe svojho absolútneho a výhradného
rozhodnutia vylúčiť účastníka, ktorý :
• poskytne falošné, neúplné alebo nepresné údaje počas registrácie;
• koná v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo jeho správanie
obsahuje prejavy násilia, diskriminácie, obscénnosti alebo hanobenia;
• predloží riešenie už podané v iných súťažiach;
• predloží riešenie, ktoré porušuje platné predpisy, práva duševného vlastníctva, iné
práva tretích strán alebo iných Účastníkov.
Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky
účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
• 1. cena 3 000 €
• 2. cena 2 000 €
• 3. cena 1 000 €
• Špeciálna cena spoločnosti HERE za najlepšie využitie APIs vo výške 500 €
• Špeciálna cena Eperia Shopping mall poukážky vo výške 3 x 100 €
• Špeciálna cena Prešovskej univerzity v Prešove - školenie „Spracovanie
geopriestorových informácií v Open Source GIS“
• Špeciálna cena Dianovum a Futuristiq - účasť na podujatí FTRNW
(https://ftrnw.org/) dňa 21.11.2019 spolu so zabezpečením prenocovania
• Špeciálna cena spoločnosti AmiNet : účasť na 3 - dňovej konferencii Metro ON
Line 2020 (12-14.5.2020) (https://metroonline.sk/ ) s VIP vstupmi na záverečné
startup popoludnie so stredovekou party na Spišskom hrade.
• Špeciálna cena spoločnosti NDCon „Odborná stáž v spoločnosti NDCON s.r.o.
Praha podľa dohody“
2. 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
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z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.
3. Z peňažných cien a výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou.
Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je vyhlasovatelia súťaže, a to pri
výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Pri vyberaní dane
zrážkou sa použije sadzba dane 19 %. Do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce
sumu 350 eur.
4. Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov
podané za príslušné zdaňovacie obdobie. Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od
dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Ak takto
vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy
presahujúce sumu 350 eur. Základom dane z tohto druhu príjmu sú zdaniteľné príjmy
znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný
z tohto príjmu zaplatiť.
VI. OCENENIE
1. Vyhodnotenie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle
štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať dňa 06.10.2019 v čase
od 13:00 do 15:00 hod.
2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a výber výhercov vykoná odborná
porota, ktorá bude zložená zo zástupcov partnerov a zástupcov vyhlasovateľov súťaže.
3. Výhercovia budú vyberaní odbornou porotou na základe nasledujúcich kritérií:
• originalita / tvorivosť / kreativita
• technická náročnosť
• relevancia k téme / oblasti / problému
• funkčnosť / vyhotovenie funkčného prototypu / počet fungujúcich funkcií
• kvalita prezentácie
4. Výhercovia budú informovaní priamo pri oceňovaní. Odovzdanie cien sa uskutoční na
mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľmi súťaže a výhercom.
5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo
výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne
v prospech vyhlasovateľov súťaže.
6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
VII. AUTORSKÉ PRÁVA A LICENČNÉ PODMIENKY
1. Súťažné projekty vyvinuté počas súťaže predstavujú duševné vlastníctvo tímov, ktoré ich
vyvinuli.
2. Súťažné projekty sú dielom podľa Autorského zákona.
3. Za predmet autorského práva sa nepovažuje myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept,
princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená
alebo zahrnutá do súťažného projektu.
4. Účastníci sa zaväzujú, že všetky výstupy nimi vytvorené v rámci súťaže budú
predstavovať výsledky ich duševnej činnosti a zároveň každý účastník je povinný konať
tak, riešenie, ktoré sa má navrhnúť, vytvoriť a prezentovať na súťaži, bolo originálne a
neporušovalo práva duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva tretích strán,
vrátane patentov a ochranných známok. Za to nesie zodpovednosť každý z účastníkov
osobne.
5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nežiaduce konanie účastníka v súvislosti s akýmikoľvek
nárokmi, stratami, alebo škodami vyplývajúcimi z jeho účasti v súťaži, ako aj s
akýmikoľvek nárokmi, stratami alebo škodami súvisiacimi s akceptáciou a používaním,
zneužívaním alebo vlastníctvom riešenia. V prípade, že sa konanie Účastníka preukáže
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ako nežiaduce, je Účastník povinný nahradiť Vyhlasovateľovi škodu spôsobenú takýmto
nežiaducim konaním.
6. Pred začiatkom vyhodnocovania projektov sú členovia tímov povinní všetky zdrojové
kódy, dokumentáciu a prezentácie vzťahujúce sa k projektu vytvorenému na súťaži (ďalej
len „výstupy“) uložiť na určený nosič.
7. Každý člen súťažného tímu poskytuje okamžikom uloženia výstupov na určený nosič
Vyhlasovateľom a Partnerom podľa bodu II tohto Štatútu udeľuje bezodplatnú licenciu
v územne a vecne neobmedzenom rozsahu na použitie diela podľa § 19 ods. 4
Autorského zákona na dobu 1 roka od vyhodnotenia súťaže, t.j. do 06.10.2020. Táto
licencia sa udeľuje najmä, nie však výhradne, na prezentačné účely v súvislosti so
súťažou.
8. Účastníci súhlasia so zverejnením nimi vytvorených výstupov vyhlasovateľmi súťaže.
9. Účastníci súhlasia, že vyhlasovatelia majú právo počas trvania udelenej licencie na
použitie diela a to najmä na spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie
diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela
alebo rozmnoženiny diela vypožičaním alebo nájmom, uvedenie diela na verejnosti
verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním
diela alebo verejným prenosom diela.
10. Členovia tímov súhlasia, že akékoľvek výstupy nebudú vzhľadom k povahe súťaže
považované za obchodné tajomstvo.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Vyhlasovatelia spracúvajú osobné údaje účastníkov na účely zabezpečenia realizácie
súťaže, vyhodnotenia jej priebehu, vyhlásenia výsledkov a s tým súvisiacich činností
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 [ďalej len „GDPR“] .
2. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie účasti dotknutej osoby v súťaži na
základe dobrovoľného samostatne udeleného súhlasu dotknutej osoby.
3. Súhlas dotknutej osoby je samostatným dokumentom a upravuje všetky práva
a povinnosti pri ochrane osobných údajov vo vzťahu k súťaži.
4. Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne,
na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou).
5. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže.
6. Ak súťažiaci bude vybraný ako výherca a získa cenu, udelí vyhlasovateľovi súťaže
výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne
oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu potrebné k odovzdaniu výhry.
7. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale
neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba
zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá
žiadne záväzky, a súčasne vyhlasovatelia súťaže vyhlasujú, že súťaž nie je nijako
sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
2. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí
s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
3. Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať
súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie
súťaže zverejní vyhlasovatelia na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke
súťaže.
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4. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení
štatútu si vyhlasovatelia súťaže vyhradzujú právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť
štatút v zmysle bodu 3 tohto Článku štatútu.
5. Vyhlasovatelia súťaže nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Prešove, dňa 06.09.2019
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