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Štatút súťaže 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky esejistickej súťaže VIA IURIS 

(ďalej len „štatút“). 

 

I. Organizátor súťaže 
VIA IURIS  

sídlo:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:  00631213 

DIČ:  2021066388 

zapísaný: v registri občianskych združení vedenom MV SR pod č. VVS/1-900/90-12822 

zastúpený: Mgr. Milan Šagát, výkonný riaditeľ 

 

II. Predmet a trvanie súťaže 

Predmetom súťaže je vypracovanie originálnej autorskej argumentačnej eseje v rozsahu maximálne 800 

slov (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov (príklady, štatistiky, hodnoverné zdroje) 

obhajuje vlastný názor autora. Témou esejistickej súťaže je:  „Problémy a výzvy právneho štátu na 

Slovensku“. Súťaž trvá do 28. apríla 2019 (do polnoci).  

III. Podmienky súťaže 
 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť slovenské študentky a slovenskí študenti právnických fakúlt (či už slovenských 

alebo zahraničných univerzít) v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe (ďalej aj ako 

„súťažiaci“).  

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže zaslaním eseje na adresu sutaz@viaiuris.sk.  

3. Súťažiaci zaslaním svojej eseje súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely esejistickej 

súťaže. Ak má súťažiaci nejaké výhrady voči spracovaniu osobných údajov, nemôže sa do súťaže zapojiť.  

4. Súťažiaci, svojim zapojením do súťaže, súhlasí v prípade výhry, so zverejnením svojej eseje.  

5. Organizátor súťaže získa autorské práva k výherným esejam.  

6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť žiadnu výhru.   

 

IV. Pravidlá hodnotenia a výberu výhercov 

 

1. Hodnotenie esejí vykonáva porota esejistickej súťaže, ktorá je uvedená na plagáte a v tlačových 

výstupoch organizátora súťaže.   

2. Porotu zostavuje organizátor súťaže, s ohľadom na tému súťaže.  

3. Ak sa prihlási veľký počet súťažiacich, projektový koordinátor organizátora súťaže posúdi formálne 

a kvalitatívne náležitosti zaslaných esejí a porote postúpi 10 najlepších esejí.  

4. Eseje posudzované porotou budú anonymizované.  
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5. Pri posudzovaní esejí porotou, má každý porotca k dispozícii 10 bodov pre každú esej. Každej eseji teda 

môže prideliť od 1 po 10 bodov. V prípade, že esej nespĺňa podľa úsudku porotcu kvalitatívne kritériá, 

nemusí jej prideliť žiaden bod. Porotcovia poskytnú organizátorovi súťaže aj stručné zhodnotenie každej 

eseje.  

6. Organizátor súťaže po prijatí všetkých hodnotení od porotcov, spočíta body pridelené jednotlivým 

esejam od všetkých porotcov a víťaznou esejou bude tá, ktorá získa najviac bodov. Ak nastane situácia, 

že rovnaký počet bodov bude mať viac esejí, prebehne medzi porotcami dodatočná diskusia, v ktorej 

rozhodnú o výhercovi. Obdobne sa bude postupovať pri určovaní výhercu 2. a 3. miesta.  

7. Organizátor vyhlási výhercu súťaže najneskôr do 45 dní od ukončenia doručovania esejí (od 28. apríla).  

8. Súťažiaci nemajú nárok na sprístupnenie hodnotenia svojich esejí.  

9. Súťažiaci nemajú na výhru právny nárok a nie je možné ju od organizátora súťaže nijako vymáhať. 

10. Výhercovia súťaže budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre. Odovzdanie cien sa 

uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi organizátorom súťaže a výhercom. 

11. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne, organizátor súťaže 

nezíska autorské práva k eseji ani ich nemôže uverejniť na svojom blogu.  

 

V. Ceny v súťaži a ich zdanenie 

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 
 

 Odmena 500€, 2 lístky na Festival POHODA, ročné predplatné Denníka N (ďalej len „hlavná cena“), 
 Odmena 200€, ročné predplatné Denníka N (ďalej len „2. cena“), 
 Ročné predplatné Denníka N (ďalej len „3. cena“). 

 
2. Ceny uvedené vyššie podliehajú zdaneniu a odvodom v zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov 
a zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení.  
 
3. Výherca/výhercovia súťaže môžu získať ponuku stáže u organizátora súťaže. Avšak na ponuku stáže nie je 
právny nárok a záleží iba na rozhodnutí organizátora súťaže, či ju výhercovi/výhercom ponúkne.   
 
4. Výherná esej/e bude/ú zároveň publikovaná/é. Organizátor súťaže však môže od uverejnenia upustiť 
v prípade nedostatočnej kvality.  
 

VII. Ochrana osobných údajov 
 

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné 
jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať.  
 

2. Ak súťažiaci získa cenu, môže udeliť organizátorovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého 
bude organizátor súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a 
zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a 
priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou 
v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie 
ceny. 
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VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek 
podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. 

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže alebo aj odvolať súťaž, a to 
najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda alebo nastala iná nepredvídateľná udalosť. Zmenu štatútu alebo 
odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej alebo facebookovej stránke.  

3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými cenami. 

 

 


