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 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje súťaž na návrh 

grafického označenia – loga Detskej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach za týchto podmienok: 

 

1. Vyhlasovateľ 

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 Komenského 73, 041 81  Košice 

 IČO: 00397474 

 DIČ: 2020486699 

 IČDPH: SK2020486699 

 Verejná vysoká škola zriadená zákonom 

 

2. Predmet a účel súťaže 

a) predmetom súťaže je vytvorenie grafického označenia – loga Detskej Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  

b) súťažný návrh musí byť vo všetkých verziách predložený v elektronickej podobe  

         vo formátoch JPG, PDF a v krivkách. 

c) každý účastník môže zaslať ľubovoľný počet návrhov na Prihláške k účasti, ktorá tvorí  

 prílohu č. 1 k týmto Podmienkam súťaže.  

 

3. Lehoty súťaže 

 Vyhlásenie súťaže:    02.01. 2020 

 Trvanie súťaže:   od 02. 01. 2020 do 15. 02. 2020 do 24.00 hod. 

 Vyhodnocovanie súťaže:  od 17. 02. 2020 do 21. 02. 2020  

 Vyhlásenie  víťaza:   24. 02. 2020  

 Zaslanie súťažných návrhov: 

 Email:     marian.prokes@uvlf.sk  

  

4. Účasť na súťaži 

a) súťaž má otvorený charakter a je adresovaná  fyzickej, ktorá spĺňa všetky podmienky 

stanovené v týchto Podmienkach súťaže, 

b) zaslané prihlášky sa nevracajú,  

c) vyhlasovateľ súťaže prehlasuje, že prihlášky účastníkov súťaže budú využité len na 

účely súvisiace s realizáciou a dokumentáciou súťaže,  

d) všetky náklady súvisiace s prípravou a doručením návrhu grafického označenia – loga 

znáša účastník súťaže.  

 

5. Vyhodnotenie súťaže a cena 
a) splnenie podmienok súťaže posúdi vedenie univerzity, 

b) hodnotiť sa bude originalita, výstižnosť, zrozumiteľnosť, reprezentatívnosť  

a zapamätateľnosť,  

c) výsledky súťaže budú  zverejnené dňa 24. 02. 2020  na webovom sídle vyhlasovateľa , 

Facebooku  a víťaz bude informovaný, 

d) voči rozhodnutiu o výsledku súťaže sa nemožno odvolať ani podať iný opravný 

prostriedok a rozhodnutie  nie je preskúmateľné súdom ani iným orgánom, 

e) cena pre víťaza je 100,- € a bude zaslaná na účet víťaza, resp. bude odovzdaná 

v hotovosti,  
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f) na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné si ju vymáhať súdnou cestou. 

 

 

6. Autorské práva 

a) s víťazom súťaže bude uzatvorená v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov zmluva o postúpení autorských práv. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

a) účasťou na súťaži vyjadruje  účastník svoj súhlas so všetkými podmienkami tejto 

súťaže, ak by nesúhlasil s ktoroukoľvek podmienkou, nesmie sa súťaže zúčastniť, 

b) vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúva osobné údaje účastníkov súťaže 

v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IBAN a na 

účel uskutočnenia súťaže, vyhodnotenia jej priebehu, vyhlásenia výsledkov, ak aj s tým 

súvisiaca činnosť (vzájomná komunikácia, evidencia účastníkov, zverejnenie výsledkov 

na webovom sídle vyhlasovateľa a Facebooku) a na dobu trvania súťaže a v súlade 

s platným registratúrnym poriadkom vyhlasovateľa, 

c) vyhlasovateľ je oprávnený v zmysle ust. § 849 Občianskeho zákonníka zo závažných 

dôvodov odvolať súťaž alebo zmeniť podmienky uvedené v týchto Podmienkach 

súťaže, o čom bude informovať na svojom webovom sídle, 

d) vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercovi v súvislosti 

s prijatím ceny, 

e) vyhlasovateľ vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená 

Facebookom a nie je s ňou nijako spojená, 

f) účastník súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, 

g) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo dohodnúť s víťazom súťaže prípadné drobné úpravy 

 vybraného grafického označenia - loga, 

h) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na prerušenie, zmenu alebo predĺženie lehoty trvania 

 súťaže,  

i) vo veciach neupravených týmito pravidlami platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

 

 V Košiciach dňa 02. 01. 2020 

 

       Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

             rektorka 
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PRIHLÁŠKA K ÚČASTI  

 

 

meno a priezvisko:   .................................................................................................  

 

trvalý pobyt:   .................................................................................................  

 

telefónne číslo:    .................................................................................................  

 

e-mailová adresa:   .................................................................................................  

 

 

1. Vyhlasujem, že som sa oboznámil (a) s Pravidlami súťaže na návrh grafického označenia – loga 

Detskej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a beriem na vedomie všetky 

v nich uvedené ustanovenia.  

 

2. Vyhlasujem, že som autorom (autorkou) zaslaného návrhu, ktorý nebol prihlásený do žiadnej 

inej súťaže, mám k nemu výlučné a všetky autorské práva. V prípade výhry v súťaži sa 

zaväzujem uzavrieť s jej vyhlasovateľom zmluvu o postúpení autorských práv k víťaznému 

návrhu v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve o postúpení autorských práv.  

 

3. Súhlasím so spracovávaním a sprístupnením mojich osobných údajov v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov, a to  v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-

mailová adresa, IBAN,  na účel uskutočnenia súťaže, vyhodnotenia jej priebehu, vyhlásenia 

výsledkov, ak aj s tým súvisiacu činnosť (vzájomná komunikácia, evidencia účastníkov, 

zverejnenie výsledkov na webovom sídle vyhlasovateľa a Facebook) a na dobu určenú v 

registratúrnom poriadku vyhlasovateľa. 

 


