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Pravidlá a podmienky súťaže „PAPIER PRE MOJU ŠKOLU“ 
 

Preambula 
1. Tieto pravidlá a podmienky upravujú  presné vymedzenie osoby 

vyhlasovateľa súťaže, súťažiaceho, predmetu a lehoty súťaže, počtu  cien, 
to v akej lehote a podľa akých kritérií bude posúdené splnenie podmienok 
súťaže a vykonané ocenenie a ostatné súvisiace súťažné podmienky. 

 
Článok I. 

Vymedzenie vyhlasovateľa súťaže a súťažiaceho 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže – 1. východoslovenská OZV, s.r.o., so sídlom 
Mlynská 27, 040 01 Košice- Staré mesto, IČO: 53 021 665, zapísaná 
v registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo:  48740/V, v ktorej mene 
koná Mgr. Ľudovít Mihálik, konateľ (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“). 
 

2. Súťažiaci – základná škola, ktorá sa zapojí do súťaže a súčasne spĺňa 
pravidlá a podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“). 
 

Článok II. 
Názov, predmet a účel súťaže 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje súťaž s názvom „PAPIER PRE MOJU  

ŠKOLU“. 
 

2. Predmet súťaže sa týka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je obec, 
kde 1.východoslovenská OZV má uzatvorenú s obcou Zmluvu 
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov a ktoré zorganizujú školský zber 
papiera. V rámci školského zberu sa hodnotia dve kategórie: 

§ najviac vyzbieraného papiera v prepočte na 1 žiaka (celkové 
množstvo vyzbieraného papiera : počet žiakov) podľa počtu 
žiakov školského zariadenia k 1.9.2021. 

§ najviac doneseného papiera od jedného žiaka v každom 
zapojenom školskom zariadení. 

Údaje o počte žiakov k 1.9.2021, celkové množstvo vyzbieraného papiera 
v tonách a  meno a priezvisko žiaka v najväčším množstvom vyzbieraného 
papiera zasiela štatutárny zástupca školského zariadenia emailom na 
adresu: prva@1ozv.sk 
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Účelom súťaže je zvýšenie povedomia o problematike triedeného zberu a 
motivácia k zlepšeniu situácie životného prostredia individuálnymi 
súkromnými osobami. ( žiakmi a rodičmi žiakov) 
 

3. Zaslaním  údajov dáva  súťažiaci  súhlas, že názov 3  školských  zariadení  
s najlepšími dosiahnutými výsledkami  môže byť uverejnené na sociálnych 
sieťach 1.východoslovenskej OZV. 
 

4. 1.východoslovenská OZV nezodpovedá za pristavenie kontajnera na 
papier, jeho odvoz, výber spoločnosti ktorá zabezpečí nakladanie 
s papierom,  či finančné vyrovnanie.   

 
 

Článok III. 
Lehota súťaže 

1. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť od 1. októbra   2021 do 30. novembra 
2021. 

 
 

Článok IV. 
Spôsob posúdenia splnenia podmienok súťaže a výber výhercov súťaže 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže posúdi splnenie podmienok súťaže, predovšetkým 

splnenie lehoty na zapojenie sa do súťaže  a zaslané údaje. 
 

2. Výhercom budú oznámené výsledky do 7.decembra 2021. 
 
 

3. Výhercovia budú kontaktovaní  prostredníctvom e-mailu. Odovzdanie cien 
sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže 
a výhercom. 
 

4.  V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu 
odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok stanovených 
v týchto pravidlách a podmienkach súťaže, výhra bude ponúknutá následne 
umiestnenému v poradí,  vo vzťahu k tejto cene. Ak ani náhradník nebude 
súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa 
ktorúkoľvek z podmienok v týchto pravidiel a podmienok, cena prepadne v 
prospech vyhlasovateľa súťaže. 
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5. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou 
cestou. 

 
Článok V. 
Počet cien 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže odmení: 

§ tri školské zariadenia s najväčším množstvom vyzbieraného papiera 
v prepočte   na 1 žiaka  

§ jedného žiaka z každého školského zariadenia zapojeného do zberu 
papiera v najväčším množstvom doneseného papiera v danom školskom 
zariadení 

 
VI. 

Podmienky účasti na súťaži 

1. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo 
v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi 
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. 

2. Súťažiaci subjekt sa zapojí do súťaže  ak v lehote stanovenej v  Článku III. splní 
podmienky súťaže.  

3. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu 
cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

4. Ak sa do súťaže zapojí osoba, subjekt, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok 
podľa týchto pravidiel a podmienok súťaže, je zo súťaže automaticky vylúčený a 
nemá žiaden nárok na cenu. 

 
 

Článok VII. 
Ochrana osobných údajov 

1. Súťažiaci v súlade s Článkom II. odsekom 3  dáva vyhlasovateľovi súťaže 
súhlas na uverejnenie 3 najlepších školských zariadení na sociálnych sieťach 
vyhlasovateľa súťaže. 
 
2. Každý súťažiaci poskytne  údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo 
možné jednoznačne určiť víťazov obidvoch kategórií. 
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3. Vyhlasovateľ súťaže prehlasuje že údaje, ktoré mu budú poskytnuté, budú 
výlučne slúžiť pre účely súťaže, najmä pre vyhodnotenie 3 najlepších školských 
zariadení v prepočte na 1 žiaka a identifikáciu žiaka z každého školského 
zariadenia s najväčším množstvom doneseného papiera. Všetky údaje budú 
použité výlučne na účely súťaže v súlade s pravidlami a podmienkami 
obsiahnutými v osobitnom zákone č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. 
 

 
 
 

Článok VIII.  
Záverečné ustanovenia 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami 
súťaže. Ak subjekt nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto 
štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. 

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v nevyhnutnom rozsahu zmeniť 
pravidlá a podmienky súťaže, alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by 
mu v dôsledku neuskutočnenia týchto úkonov hrozila škoda alebo ak by sa 
vyskytli iné nepredvídateľné okolnosti. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže 
alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ súťaže na svojej webovej stránke 
alebo na sociálnej sieti stránke vyhlasovateľa súťaže. 

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo 
ustanovení týchto pravidiel a podmienok súťaže si vyhlasovateľ súťaže 
vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť pravidlá a podmienky 
súťaže  v súlade s Článkom VIII. ods.2 týchto pravidiel a podmienok súťaže. 

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
zapojenia sa do súťaže súťažiteľom alebo výhercom alebo náhradníkom v 
súvislosti s prijatými cenami. 

 
 
V Košiciach, dňa 4.10.2021 
 
 

  Vyhlasovateľ súťaže  
1. východoslovenská OZV, s.r.o. 

 
 


