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Štatút	  súťaže  

Redizajnuj Hellera	  	  
(ďalej	  len	  „štatút“)	  

	  

Tento	  štatút	  súťaže	  s	  názvom	  Redizajnuj	  Hellera	  (ďalej	  len	  „súťaž“)	  upravuje	  pravidlá	  tejto	  súťaže	  a	  
určuje	  podmienky	  jej	  riadneho	  priebehu.	  

Súťažiaci	  zapojením	  sa	  do	  súťaže	  (zaslaním	  návrhu	  obálky	  knihy	  podľa	  predmetu	  súťaže)	  poskytuje	  
organizátorovi	  licenciu,	  ako	  aj	  súhlas	  na	  všetky	  známe	  spôsoby	  použitia	  diela	  podľa	  autorského	  
zákona,	  na	  teritórium	  celý	  svet	  v	  neobmedzenom	  rozsahu.	  Licencia	  sa	  vzťahuje	  na	  originál	  diela	  
a	  jeho	  rozmnoženiny,	  ako	  aj	  na	  iné	  deriváty	  diela,	  ktoré	  vznikli	  uplatnením	  tejto	  licencie.	  Organizátor	  
nie	  je	  povinný	  poskytnutú	  licenciu	  súťažiacim	  (autorom)	  využiť.	  

Ak	  organizátor	  nevyužije	  poskytnutú	  licenciu	  najneskôr	  do	  jedného	  roka	  od	  určenia	  víťaza	  súťaže,	  
udelená	  licencia	  zaniká.	  

	  

ORGANIZÁTOR	  SÚŤAŽE	  

Organizátorom	  súťaže	  je	  Vydavateľstvo	  SLOVART,	  spol.	  s	  r.	  o.,	  Bojnická	  10,	  P.O.	  Box	  70,	  830	  00,	  
Bratislava,	  IČO:	  17	  311	  462,	  IČ	  DPH:	  SK20	  2029	  1592,	  zapísaná	  v	  OR	  OS	  BA	  I,	  Oddiel	  Sro,	  vložka	  číslo:	  
728/B	  (ďalej	  len	  „Organizátor“)	  

Kontaktnou	  osobou	  organizátora	  je	  výtvarná	  redaktorka	  Lucia	  Žatkuliaková,	  e-‐mail:	  
zatkuliakova@slovart.sk.	  	  

	  

PREDMET	  SÚŤAŽE	  

Predmetom	  súťaže	  je	  vytvorenie	  autorského	  návrhu	  obálky	  k	  3	  titulom	  od	  Josepha	  Hellera.	  

Ide	  o	  tituly	  Hlava	  XXII,	  Gold	  nad	  zlato	  a	  Niečo	  sa	  stalo.	  

Anotácie	  	  

Hlava	  XXII	  

https://www.slovart.sk/knihy-‐v-‐slovencine-‐a-‐cestine/beletria/hlava-‐xxii.html?page_id=3232	  

Gold	  nad	  zlato	  

https://www.slovart.sk/knihy-‐v-‐slovencine-‐a-‐cestine/beletria/gold-‐nad-‐zlato.html?page_id=3229	  

Niečo	  sa	  stalo	  

https://www.slovart.sk/knihy-‐v-‐slovencine-‐a-‐cestine/beletria/nieco-‐sa-‐stalo.html?page_id=3228	  

	  

SPÔSOB	  ZAPOJENIA	  SA	  DO	  SÚŤAŽE	  

Návrhy	  obálok	  musia	  spĺňať	  tieto	  parametre:	  

mailto:zatkuliakova@slovart.sk
https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/beletria/hlava-xxii.html?page_id=3232
https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/beletria/gold-nad-zlato.html?page_id=3229
https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/beletria/nieco-sa-stalo.html?page_id=3228
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a) predná	  strana	  obálok	  v	  rozmere	  130	  x	  210	  mm,	  

b) formát	  PDF,	  

c) CMYK	  (max.	  3	  pantone),	  

d) kvalita	  300	  dpi,	  

e) Návrhy	  súťažiaci	  (autor)	  zašle	  emailom	  na	  sutaz@slovart.sk	  do	  7.	  1.	  2017.	  

	  

PODMIENKY	  ÚČASTI	  V	  SÚŤAŽI	  

Súťaže	  sa	  môže	  zúčastniť	  každá	  fyzická	  osoba,	  ktorá:	  

a) dovŕšila	  18	  rokov	  veku,	  

b) organizátorovi	  doručí	  do	  uzávierky	  súťaže	  návrhy	  obálok	  k	  všetkým	  trom	  uvedeným	  titulom,	  

c) poskytne	  organizátorovi	  svoje	  osobné	  údaje	  za	  účelom	  účasti	  v	  súťaži,	  

d) súhlasí	  s	  podmienkami	  tejto	  súťaže	  
(ďalej	  len	  „súťažiaci“	  alebo	  „autor“).	  

	  

PRAVIDLÁ	  SÚŤAŽE	  

1.	  Každý	  súťažiaci	  (autor)	  môže	  prihlásiť	  maximálne	  2	  kompletné	  verzie	  návrhov	  obálok	  	  
k	  trom	  titulom	  od	  J.	  Hellera.	  

2.	  Súťaž	  prebieha	  od	  4.	  12.	  2017	  do	  7.	  1.	  2017.	  	  

3.	  Súťažiaci	  (autor)	  musí	  dodržať	  tieto	  podmienky:	  

a) zapojiť	  sa	  do	  súťaže	  iba	  vlastnými	  návrhmi.	  Zaslaním	  návrhov	  potvrdzuje	  svoje	  
autorstvo;	  

b) zapojiť	  sa	  do	  súťaže	  návrhmi,	  ktoré	  nie	  sú	  zaťažené	  inými	  právami	  tretích	  osôb,	  ktoré	  
by	  bránili	  organizátorovi	  realizovať	  ich	  spracovanie;	  

c) nepoužiť	  návrh	  vytvorený	  na	  základe	  tejto	  súťaže	  a	  to	  ani	  po	  ukončení	  tejto	  súťaže.	  
Nevzťahuje	  sa	  na	  návrh,	  ktorý	  nebude	  realizovaný;	  	  

d) neudeliť	  licenciu	  tretej	  osobe	  k	  návrhom	  zaslaným	  do	  súťaže	  počas	  jedného	  roka,	  
ďalej	  sa	  vzťahuje	  len	  na	  realizovaný	  návrh.	  

4.	  Zaslané	  návrhy	  môže	  organizátor	  sprístupniť	  prostredníctvom	  sociálnych	  médií	  a	  na	  
stránke	  www.slovart.sk	  bez	  územného	  obmedzenia	  maximálne	  na	  obdobie	  jedného	  roka	  od	  
zapojenie	  do	  súťaže.	  

5.	  Súťažiaci	  (autor)	  zaslaním	  svojho	  návrhu	  obálok	  dáva	  organizátorovi	  súťaže	  súhlas	  	  
k	  spracovaniu	  osobných	  údajov.	  	  

http://www.slovart.sk/


3	  
	  

6.	  Autorské	  práva	  a	  licencia	  budú	  s	  autorom	  víťazného	  návrhu	  (diela)	  upravené	  po	  uzavretí	  
súťaže.	  

7.	  Organizátor	  nie	  je	  povinný	  poskytnutú	  licenciu	  súťažiaceho	  (autora)	  využiť.	  Ak	  organizátor	  
nevyužije	  poskytnutú	  licenciu	  najneskôr	  do	  jedného	  (1)	  roka	  od	  určenia	  víťaza	  súťaže,	  
udelená	  licencia	  zaniká.	  Organizátor	  je	  však	  oprávnený	  naďalej	  používať	  dielo	  bezodplatne	  
ako	  súčasť	  propagácie	  súťaže.	  

8.	  Ak	  sa	  počas	  súťaže	  alebo	  udelenej	  licencie	  na	  použitie	  diela	  zistí	  akékoľvek	  porušenie	  práv	  
duševného	  vlastníctva	  tretích	  osôb,	  nároky	  je	  povinný	  vysporiadať	  autor	  a	  uspokojiť	  nároky	  
tretích	  osôb	  v	  plnom	  rozsahu	  bez	  nároku	  na	  ich	  následné	  uplatnenie	  voči	  organizátorovi.	  

	  

URČENIE	  VÍŤAZOV	  

Súťaž	  má	  dva	  typy	  víťazov,	  a	  to:	  

a) víťazný	  návrh	  určený	  komisiou,	  

b) víťazný	  návrh	  určený	  hlasovaním	  verejnosti	  na	  FB	  stránke	  organizátora	  súťaže.	  

	  

Členovia	  komisie	  

Juraj	  Heger,	  riaditeľ	  Vydavateľstva	  SLOVART	  	  

Darina	  Zaicová,	  editorka	  	  

Vladimír	  Čabák,	  reklamný	  poradca	  

Lucia	  Žatkuliaková,	  výtvarná	  redaktorka	  	  

Ladislav	  Donauer,	  výtvarný	  a	  technický	  redaktor	  

Dana	  Klimová,	  vedúca	  výrobného	  oddelenia	  

*dňa	  8.12.2017	  pribúda	  do	  komisie	  renomovaný	  grafický	  dizajnér	  Paľo	  Bálik	  

	  

Kritéria	  komisie	  

• originalita	  	  

• jednotná	  línia	  dizajnu	  edície	  

• vystihnutie	  obsahu	  diela	  

• funkčnosť	  

• zrozumiteľnosť	  a	  výpovedná	  sila	  návrhu	  	  

• úroveň	  spracovania	  dizajnu	  	  
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Organizátor	  súťaže	  si	  vyhradzuje	  právo	  nevyhodnotiť	  na	  odporúčanie	  komisie	  žiadny	  
z	  návrhov	  ako	  víťazný.	  

Verejným	  hlasovaním	  na	  FB	  stránke	  organizátora	  určí	  verejnosť	  víťaza,	  ktorý	  získa	  vecnú	  cenu.	  Tento	  
víťazný	  návrh	  nebude	  použitý,	  ak	  sa	  nebude	  zhodovať	  s	  návrhom,	  ktorý	  vybrala	  komisia.	  	  

Víťazný	  návrh	  určený	  hlasovaním	  verejnosti	  bude	  ten,	  ktorý	  získa	  najviac	  hlasov	  verejnosti	  v	  čase	  od	  
15.	  –	  31.	  1.	  na	  FB	  stránke	  Slovart	  –	  vydavateľstvo	  najlepších	  kníh.	  Do	  tohto	  hlasovania	  postupujú	  
návrhy	  z	  užšieho	  výberu	  určeného	  komisiou.	  	  

	  

VÝHRA	  

Autor	  víťazného	  návrhu	  určeného	  komisiou	  získa	  finančnú	  odmenu	  999,-‐	  EUR	  

(pred	  zdanením).	  

Autor	  víťazného	  návrhu	  určeného	  verejnosťou	  získa	  10	  kníh	  z	  Vydavateľstva	  SLOVART	  v	  max.	  hodnote	  
150	  €.	  

	  

Organizátor	  v	  súlade	  s	  §	  43	  ods.	  3	  písm.	  d)	  zákona	  o	  dani	  z	  príjmov	  vyberie	  daň	  z	  príjmu	  

zrážkou	  vo	  výške	  19	  %	  z	  hlavnej	  peňažnej	  výhry	  pri	  výplate	  výhry.	  Ak	  výhra	  je	  vyplatená,	  

poukázaná	  alebo	  pripísaná	  daňovníkovi	  nezmluvného	  štátu	  podľa	  §	  2	  písm.	  x)	  zákona	  o	  dani	  

z	  príjmov,	  použije	  sa	  sadzba	  dane	  vo	  výške	  35	  %.	  Organizátor	  nenesie	  zodpovednosť	  za	  	  

splnenie	  daňových	  povinností	  pre	  daňového	  nerezidenta	  alebo	  pre	  daňovníka	  s	  obmedzenou	  
daňovou	  povinnosťou,	  ktoré	  preňho	  vyplývajú	  z	  krajiny,	  kde	  je	  daňovým	  rezidentom.	  

Licencia	  na	  použitie	  víťazného	  návrhu	  a	  autorské	  práva	  budú	  definované	  a	  ukotvené	  v	  autorskej	  
zmluve	  s	  víťazom	  súťaže.	  

	  

PORUŠENIE	  PODMIENOK	  SÚŤAŽE	  

Ak	  súťažiaci	  nesplní	  alebo	  poruší	  podmienky	  uvedené	  v	  tomto	  štatúte,	  stráca	  nárok	  na	  výhru.	  

Organizátor	  má	  právo	  výhru	  výhercovi	  neodovzdať	  v	  prípade,	  ak	  výherca	  nesplnil	  alebo	  

porušil	  niektoré	  z	  ustanovení	  tohto	  štatútu.	  

	  

OSOBNÉ	  ÚDAJE	  

V	  zmysle	  zákona	  č.	  122/2013	  Z.	  z.	  o	  ochrane	  osobných	  údajov	  dávajú	  účastníci	  súťaže	  súhlas	  so	  
spracovaním	  osobných	  údajov	  poskytnutých	  v	  rámci	  súťaže	  organizátorovi.	  Zapojením	  sa	  do	  súťaže	  
povoľuje	  každý	  účastník	  súťaže	  uverejnenie	  svojho	  mena	  a	  návrhu	  v	  masovokomunikačných	  
prostriedkoch,	  ako	  aj	  jeho	  použitie	  na	  reklamné	  a	  propagačné	  účely	  vyhlasovateľa	  ocenenia	  bez	  
nároku	  na	  odmenu.	  

Súťažiaci	  berie	  na	  vedomie,	  že	  vzhľadom	  na	  pravidlá	  súťaže	  uvedené	  v	  tomto	  štatúte	  súťaže	  
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vzniká	  organizátorovi	  účasťou	  súťažiaceho	  v	  súťaži	  právo	  na	  spracúvanie	  jeho	  osobných	  

údajov	  vrátane	  možnosti	  ich	  zverejnenia	  v	  rozsahu	  údajov	  –	  meno,	  priezvisko,	  dátum	  

narodenia,	  adresa	  na	  doručovanie,	  e-‐mailová	  adresa	  a	  telefónne	  číslo,	  RČ	  resp.	  daňové	  identifikačné	  
číslo,	  ktoré	  sa	  výslovne	  vyžadujú	  od	  súťažiaceho	  v	  zmysle	  tohto	  štatútu	  súťaže	  ako	  povinnosť	  
súťažiaceho,	  a	  ktoré	  

súťažiaci	  v	  súlade	  s	  týmto	  štatútom	  poskytol	  organizátorovi	  ako	  prevádzkovateľovi	  

spracúvania	  osobných	  údajov	  za	  účelom	  realizácie	  súťaže	  a	  jeho	  účasti	  v	  súťaži,	  resp.	  

odovzdania	  výhry,	  a	  to	  v	  rozsahu	  a	  za	  podmienok	  definovaných	  v	  tomto	  štatúte	  súťaže,	  	  

v	  súlade	  s	  §	  10	  ods.	  3	  písm.	  b)	  zákona	  o	  ochrane	  osobných	  údajov.	  

	  

Súťažiaci	  udeľujú	  súhlas	  organizátorovi	  so	  zverejnením	  svojho	  mena,	  priezviska	  a	  miesta	  

pobytu	  (uvedením	  obce/mesta)	  a	  s	  vyhotovením,	  použitím	  a	  zverejnením	  fotografie	  	  
a	  zvukovo-‐obrazového	  záznamu	  z	  procesu	  odovzdania	  pre	  vlastné	  marketingové	  účely,	  	  
a	  to	  v	  súlade	  s	  ustanovením	  §	  12	  ods.	  1	  zákona	  č.	  40/1964	  Zb.	  

Občianskeho	  zákonníka	  v	  znení	  neskorších	  predpisov.	  Súťažiaci	  udeľuje	  organizátorovi	  

právo	  vyhotoviť	  obrazové,	  zvukové	  a	  zvukovo-‐obrazové	  záznamy	  (ďalej	  aj	  len	  ako	  

„záznamy“)	  jeho	  osoby	  spojené	  s	  procesom	  odovzdania	  výhry,	  ako	  aj	  súhlas	  s	  použitím	  	  
týchto	  záznamov	  na	  teritoriálne	  neobmedzenom	  území	  akýmkoľvek	  známym	  	  
spôsobom,	  najmä	  ich	  zverejnením	  a	  rozmnožovaním	  v	  tlačenej	  	  

i	  elektronickej	  podobe	  bez	  obmedzenia,	  	  

a	  to	  za	  akýmkoľvek	  účelom	  organizátora	  súťaže.	  

	  

VYLÚČENIE	  ZAMESTNANCOV	  ORGANIZÁTORA	  A	  ĎALŠÍCH	  OSÔB	  ZO	  SÚŤAŽE	  

Z	  účasti	  na	  súťaži	  sú	  vylúčení	  členovia	  komisie	  a	  členovia	  organizátora	  a	  osoby,	  ktoré	  sa	  

priamo	  podieľajú	  na	  činnostiach	  súvisiacich	  s	  realizáciou	  tejto	  súťaže,	  ako	  aj	  osoby	  im	  blízke.	  

	  

ZVEREJNENIE	  ŠTATÚTU	  SÚŤAŽE	  

Tento	  štatút	  súťaže	  bude	  zverejnený	  na	  webovej	  stránke	  www.slovart.sk	  

	  

OSOBITNÉ	  USTANOVENIA	  

Organizátor	  si	  vyhradzuje	  právo	  rozhodovať	  o	  všetkých	  otázkach	  týkajúcich	  sa	  súťaže	  podľa	  

vlastného	  uváženia	  a	  vyhradzuje	  si	  taktiež	  právo	  v	  odôvodnených	  prípadoch	  kedykoľvek	  

bez	  náhrady	  a	  jednostranne	  obmedziť,	  odložiť,	  prerušiť,	  zmeniť	  alebo	  zrušiť	  súťaž	  	  
a	  jej	  štatút.	  

http://www.slovart.sk/
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Organizátor	  súťaže	  si	  vyhradzuje	  v	  prípadoch	  podozrenia	  z	  porušovania	  štatútu,	  najmä	  

v	  prípadoch	  podvodného	  konania	  v	  rozpore	  s	  dobrými	  mravmi	  a	  získavania	  výhier	  v	  rozpore	  

s	  podmienkami	  alebo	  dobrými	  mravmi,	  zneužívania	  mechanizmu	  a	  výhod	  súťaže	  právo	  

súťažiaceho	  vylúčiť	  zo	  súťaže	  a	  právo	  výhercovi	  výhru	  neposkytnúť,	  a	  to	  aj	  so	  spätnou	  

účinnosťou;	  organizátor	  vylúči	  súťažiaceho	  najmä	  v	  prípade,	  ak	  zistí,	  že	  prihlásený	  návrh	  	  

nie	  je	  návrhom	  súťažiaceho.	  

	  

V	  Bratislave	  dňa	  4.	  decembra	  2017	  


