ŠTATÚT SÚŤAŽE
ESET ESSAY COMPETITION
Preambula
Nadácia ESET sa v spolupráci s ESET, spol. s r. o., v snahe zvýšiť motiváciu vedcov dosahovať vedecké
výsledky medzinárodného významu, rozhodla vyhlásiť prestížnu súťaž v písaní esejí - ESET Essay
Competition (ďalej len „Súťaž“)

ČL. 1

Organizátori
Nadácia ESET, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 42258910, zapísaná ako nadácia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: 203/Na-2002/1013 (ďalej ako
„Nadácia ESET“); a
ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 333 532, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka: 3586/B (ďalej ako „ESET“).

ČL. 2

Predmet Súťaže
1. Cieľom Súťaže je vytvoriť esej na tému:
Je veda riešením všetkých problémov ľudstva?
Kam by malo ľudstvo investovať svoje zdroje a prečo? Malo by to byť hľadanie odpovedí na
zásadné otázky o vesmíre alebo skôr pokus o záchranu našej civilizácie?
2. Aj keď je téma eseje široká, autorov žiadame, aby sa vo svojej práci zamerali na hlavnú tému a aby
sa neodchyľovali k predmetom, ktoré sa s hlavnou témou prekrývajú len okrajovo.
3. Esej musí byť originálna a inovatívna. Obsah eseje musí ponúknuť nový spôsob chápania témy alebo
novú perspektívu.
4. Esej musí byť technicky správna, dôsledne argumentovaná, dobre a jasne napísaná tak, aby bola
zrozumiteľná a príjemná na čítanie pre rozmanité, vzdelané, ale nie špecializované publikum.
5. Esej nesmie obsahovať hanlivý, obscénny, urážlivý alebo iný nevhodný materiál; organizátori
si vyhradzujú právo eseje obsahujúce takéto prvky diskvalifikovať.
Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia, info@esetscienceaward.sk, www.esetscienceaward.sk
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6. Jedinou akceptovanou literárnou formou je písomná esej (žiadne básne, divadelné hry, piesne
a pod.). Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako napísať esej, prečítajte si, prosím, článok Essay
Structure | (harvard.edu)
7. Esej musí byť napísaná v anglickom jazyku.
8. Esej nesmie byť dlhšia ako 3 600 znakov (vrátane medzier).
9. Každý súťažiaci môže do Súťaže prihlásiť iba jednu esej. Prihlasovanie prostredníctvom tretích strán
a automatické prihlasovanie nie je povolené.
10. Prihlásená esej musí byť vlastným originálnym dielom súťažiaceho vytvoreným výlučne autorom
na účely Súťaže a nesmie porušovať práva žiadnej inej strany. Výskum, písanie a úpravy musí vykonávať výlučne súťažiaci. Predložená esej sa musí výrazne líšiť od všetkých predtým publikovaných
prác autora.
11. Eseje, ktoré nebudú vypracované a prihlásené v súlade s týmito podmienkami a všetkými ostatnými
pravidlami a pokynmi uvedenými organizátormi, alebo príspevky, ktoré budú neúplné alebo nečitateľné (podľa výhradného uváženia organizátorov), nebudú do Súťaže zaradené.
12. Súťažiacich, ktorých vyberie komisia porotcov (pozri článok 6 ods. 3 tohto Štatútu nižšie), organizátori
požiadajú, aby samostatne vytvorili krátku originálnu videoprezentáciu svojej eseje. Títo vybraní
súťažiaci budú povinní samostatne vytvoriť a odoslať krátke originálne videoprezentácie svojich
esejí v súlade s pokynmi organizátorov.

ČL. 3

Kritériá pre účasť na Súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je v čase odovzdania eseje staršia ako 16 rokov,
a ktorá má prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Organizátori môžu od
súťažiacich vyžadovať, aby predložili dôkaz, že sú oprávnení sa do Súťaže zapojiť.
2. Ak máte menej ako 18 rokov, musíte na vstup do Súťaže a na nárokovanie výhry získať písomný
súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Organizátori môžu víťaza požiadať, aby predložil dôkaz
o veku a/alebo súhlas rodiča.

ČL. 4

Prihlásenie
1. Eseje je potrebné predložiť do 20. septembra 2021 do 23.59 hod. (stredoeurópskeho času). Neskoré prihlášky nebudú akceptované. Do Súťaže sa môžu prihlásiť iba eseje riadne doručené
do dátumu uzávierky.
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2. Eseje je potrebné odoslať elektronicky prostredníctvom online formulára na https://www.esetscienceaward.sk/en/contest
3. Eseje musia byť vo formáte PDF.
4. Príspevky musia obsahovať titulnú stranu s úplným menom, priezviskom, dátumom narodenia,
adresou, zamestnaním, e-mailovou adresou a telefónnym číslom súťažiaceho.
5. Príspevky nie je možné vrátiť, preto si, prosím, ponechajte kópiu.

ČL. 5

Ceny
1. Hlavnou cenou pre vybraného víťaza bude pozvánka na slávnostný galavečer– ESET Science
Award 2021, ktorý sa uskutoční 16. októbra 2021 v Bratislave a ktorý bude zahŕňať stretnutie s pá–
nom Kipom Thornom.
2. Víťaz zodpovedá za to, aby bol na slávnostný galavečer k dispozícii a je výlučne zodpovedný za zabezpečenie svojej dopravy na slávnostný galavečer a z neho. Víťaz je tiež výhradne zodpovedný za
dodržiavanie všetkých obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19, ako aj ďalších obmedzení
súvisiacich s verejným zdravím, ktoré môžu byť účinné v súvislosti s jeho cestovaním a účasťou
na príslušnom podujatí. Víťaz je navyše povinný dodržiavať všetky organizačné pokyny a pravidlá
organizátorov. Ak je víťaz v čase príslušného podujatia mladší ako 18 rokov, musí ho na ňom sprevádzať rodič alebo iná zodpovedná dospelá osoba. Osoba sprevádzajúca víťaza podlieha rovnakej
miere zodpovednosti a musí dodržiavať rovnaké podmienky ako víťaz.
3. Víťaz hlavnej ceny získa aj finančnú cenu vo výške 1 000 EUR. Finančná cena nie je viazaná na žiadny konkrétny účel.
4. Okrem vyššie uvedenej hlavnej a finančnej ceny pre vybraného víťaza bude každá spôsobilá esej
odoslaná do Súťaže automaticky zaradená do náhodného žrebovania o jednu finančnú cenu
vo výške 1 000 EUR. Finančná cena nie je viazaná na žiadny konkrétny účel.
5. Ceny nezahŕňajú žiadne položky, ktoré nie sú výslovne uvedené. Nezahŕňajú napríklad náklady
na poistenie, cestovné náklady, jedlo a pitie iné ako jedlo poskytnuté organizátormi, dane ani osobné náklady. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, ceny nezahŕňajú ani žiadne dodatočné výdavky súvisiace s obmedzeniami týkajúcimi sa pandémie COVID-19 (napríklad na testovanie či ubytovanie počas izolácie a karantény). Všetky tieto náklady alebo iné náklady súvisiace s plnením cien
sú zodpovednosťou víťazov.
6. Nepeňažná časť hlavnej ceny (pozvánka na slávnostný galavečer) má hodnotu 84 EUR a predstavuje
zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení.
Táto čiastka je podľa § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona do výšky 350 EUR oslobodená
od dane. Finančná cena hlavného výhercu predstavuje zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm.
j) vyššie uvedeného zákona, pričom suma nepresahujúca 266 EUR (350 EUR - 84 EUR) je v súlade
s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona od dane oslobodená. Organizátor je podľa § 43 ods. 3)
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písm. d) vyššie uvedeného zákona povinný zraziť 19 % daň zo základu dane; víťaz teda získa čiastku zníženú o uplatnenú zrážkovú daň vo výške 139,46 EUR. Víťaz hlavnej ceny preto nemá žiadne
daňové povinnosti.
7. Finančná výhra v náhodnom žrebovaní predstavuje podľa § 8 ods. 1) písm. j) zákona o dani z príjmov
zdaniteľný príjem, pričom suma nepresahujúca 350 EUR je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) uvedeného
zákona od dane oslobodená. Organizátor je podľa § 43 ods. 3) písm. d) vyššie uvedeného zákona
povinný zraziť 19 % daň zo základu dane; víťaz teda získa čiastku zníženú o uplatnenú zrážkovú daň
vo výške 123,50 EUR. Víťaz náhodného žrebovania preto nemá žiadne daňové povinnosti.
8. Organizátori môžu podľa vlastného uváženia samostatne rozhodnúť, že namiesto pozvania
na slávnostné podujatie a osobné stretnutie s pánom Kipom Thornom víťazovi poskytnú alternatívnu hlavnú cenu (napríklad sa vzhľadom na pandémiu COVID-19 a iné obmedzenia súvisiace
s verejným zdravím organizátori môžu rozhodnúť zorganizovať alternatívne online stretnutie
s pánom Kipom Thornom).
9. K finančným cenám neexistuje žiadna alternatívna cena. Ceny nie sú prevoditeľné.

ČL. 6

Vyhodnotenie
1. Príspevky, ktoré nie sú v súlade s kritériami účasti na Súťaži a pokynmi na predloženie, nebudú
brané do úvahy. Tieto atribúty posúdia koordinátori projektu, ktorí postúpia vhodné eseje
komisii porotcov.
2. Komisia porotcov bude zložená najmenej z troch ľudí, najmä z vedcov a ďalších osôb.
3. Komisia porotcov vyhodnotí predložené eseje najmä na základe kritérií uvedených vyššie v článku 2,
odsekoch 3 a 4 tohto Štatútu a vyberie maximálne päť esejí.
4. Eseje vybrané komisiou porotcov budú spolu s ich videoprezentáciami (pozri prosím článok 2 ods. 12
tohto Štatútu vyššie) následne predložené predsedovi komisie, pánovi Kipovi Thornovi, ktorý vyberie
víťaza hlavnej ceny.
5. Rozhodnutia komisie a/alebo predsedu komisie sú konečné a podľa ich vlastného uváženia.
Organizátori v súvislosti s týmito rozhodnutiami nebudú viesť žiadnu korešpondenciu ani diskusiu.
6. Víťaz hlavnej ceny a víťaz náhodného žrebovania budú vyhlásení 1. októbra 2021 na nasledujúcej
webovej stránke: https://www.esetscienceaward.sk/en/contest
7. Organizátori vyvinú za účelom kontaktovania víťazov primerané úsilie.
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ČL. 7

Následná komunikácia a medializácia
1. Autori esejí si ponechávajú autorské práva ku svojim predloženým esejam a/alebo ku svojim predloženým videoprezentáciám esejí, ale udeľujú Nadácii ESET, spoločnosti ESET, ich spriazneným
subjektom a/alebo ich mediálnym partnerom neodvolateľnú, časovo neobmedzenú, celosvetovú,
nevýhradnú, bezodplatnú licenciu na publikovanie, vysielanie (vo všetkých médiách), zdieľanie alebo iné použitie esejí a/alebo videoprezentácií esejí v online (napr. na webových stránkach a sociálnych sieťach) a offline prostredí (napr. v tlači).
2. Odoslaním eseje a/alebo jej videoprezentácie autor súhlasí s tým, že Nadácia ESET, spoločnosť
ESET, ich spriaznené subjekty a/alebo ich mediálni partneri môžu predloženú esej a/alebo jej
videoprezentáciu podľa vlastného uváženia upraviť, prispôsobiť, skrátiť alebo preložiť.
3. Autor predloženej eseje a/alebo predloženej videoprezentácie eseje udeľuje Nadácii ESET, spoločnosti ESET, ich spriazneným subjektom a/alebo ich mediálnym partnerom súhlas používať jeho meno,
fotografiu, video, podobu, životopisné informácie a vyhlásenia na propagačné účely bez dodatočnej
kompenzácie, a to naprieč všetkými médiami (online i offline) po celom svete, bez upozornenia,
kontroly alebo schválenia.

ČL. 8

Spracovanie osobných údajov.
1. Vstupom do Súťaže a súhlasom s týmto Štatútom beriete na vedomie, že ESET a Nadácia ESET
môžu spracúvať vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) a týmto Štatútom.
2. Ak sa zapojíte do Súťaže, ESET a Nadácia ESET môžu spracovávať vaše osobné údaje nasledujúcimi
spôsobmi:
a.

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou formulárov na odoslanie eseje, ako aj akákoľvek príslušná
dokumentácia, môžu byť spracované na účely zabezpečenia spracovania a evidencie príspevkov,
posúdenia komisiou porotcov, oznámenia výsledkov a odovzdania ceny v Súťaži, a to aj za
účelom organizácie slávnostného gala večera. Tieto údaje sú nevyhnutné pre realizáciu Súťaže
a ich poskytnutie je preto zmluvnou podmienkou.

b.

Vaše meno, základné informácie poskytnuté pri prihlásení do Súťaže, fotografia a video vy–
tvorené v rámci Súťaže môžu byť spracované na účely reklamnej, marketingovej a masmediálnej
komunikácie súvisiacej s propagáciou Súťaže a ocenenia ESET Science Award. Spracovanie
týchto údajov sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu propagovať Súťaž, Nadáciu
ESET/spoločnosť ESET a ich činnosť.

c.

Vyššie uvedené údaje môžu byť spracované na základe nášho oprávneného záujmu vytvoriť
neformálnu skupinu bývalých účastníkov Súťaže za účelom ich potenciálneho zapojenia sa do
budúcich ocenení ESET Science Award ako nominantov alebo hodnotiteľov alebo za účelom
inej spolupráce, týkajúcej sa ocenenia ESET Science Award alebo iných aktivít Nadácie ESET.

3. Ak sa zúčastníte niektorého z podujatí, ktoré organizujeme, platí pre vás nasledujúce:
a.

Počas podujatia, ktoré organizujeme, je možné vytvárať fotografie alebo audiovizuálne zábery
na marketingové účely a na televízne vysielanie/iné mediálne pokrytie podujatia na základe
nášho oprávneného záujmu propagovať podujatie a ďalšie aktivity Nadácie ESET/spoločnosti
ESET.
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b.

V prípade nevyhnutnosti môže byť za účelom zaistenia zdravia a bezpečnosti účastníkov podujatia prístup na podujatie podmienený predložením potvrdenia o očkovaní alebo negatívneho testu na COVID-19 spolu s vaším dokladom totožnosti, a to na základe našich zákonných
povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky a ďalších právnych predpisov. Za týchto okolností bude spracovanie súvisiacich informácií nevyhnutné z dôvodov zásadného verejného záujmu, konkrétne z dôvodu ochrany
vášho zdravia (zdravia dotknutej osoby) a zdravia ostatných účastníkov podujatia. Pre povolenie vstupu na udalosť môže byť potrebné, aby bol spolu s vašimi základnými identifikačnými
údajmi zobrazený a zaznamenaný negatívny výsledok testu alebo údaje o vašom očkovaní.
Nadácia bude tieto údaje uchovávať iba po dobu vyžadovanú zákonom a budú ich spracúvať
iba naši dôveryhodní partneri. Tieto údaje neposkytneme žiadnym tretím stranám, okrem
prípadov, keď sme zo zákona povinní tak urobiť.

4. Spoločnosť ESET a Nadácia ESET pri výkone svojich aktivít dbajú na ochranu osobných údajov našich
účastníkov. Vaše údaje budú poskytnuté iba nasledujúcim zmluvným partnerom, ktorí ich zároveň
môžu spracovávať: bankám spracúvajúcim platbu výhry pre úspešného účastníka; komisii porotcov
Súťaže; mediálnym partnerom, agentúram alebo dodávateľom zapojeným do pomoci s organizáciou
alebo propagáciou Súťaže a súvisiacich podujatí alebo aktivít a stranám zákonne oprávneným žiadať
osobné údaje, a to v každom prípade iba v rozsahu potrebnom na splnenie účelu konkrétneho spracovania.
5. Spoločnosť ESET a Nadácia ESET spracúvajú a uchovávajú vaše údaje iba po dobu potrebnú na splnenie účelu, na ktorý boli získané. Čo sa týka údajov týkajúcich sa platieb, lehota ich uchovávania bude za účelom splnenia archivačných povinností uložených osobitnými právnymi predpismi
určená príslušnými zákonmi (napr. právnymi predpismi upravujúcimi účtovné povinnosti a podobne).
6. V súlade s GDPR a v rozsahu tam uvedenom, máte ako dotknutá osoba právo požadovať od spoločnosti ESET a Nadácie ESET prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto
práva môžete uplatniť predložením žiadosti Nadácii ESET. Každá dotknutá osoba má právo podať
sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
7. Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba, môžete nám
napísať na: Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, prípadne e-mailom
na adresu: nadacia@eset.sk.

ČL. 9

Zodpovednosť
1. Nadácia ESET a/alebo spoločnosť ESET ako organizátori Súťaže nezodpovedajú za akékoľvek prípadné škody, straty alebo sklamanie, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vašou účasťou na tejto Súťaži,
vašou nemožnosťou zúčastniť sa tejto Súťaže, v súvislosti s vašou cenou alebo v súvislosti s vašou
nemožnosť vyzdvihnúť si svoju cenu v tejto Súťaži.

ČL. 10

Záverečné ustanovenia
1. Zapojením sa do Súťaže súhlasíte s podmienkami tohto Štatútu. V prípade, že nesúhlasíte s ktoroukoľvek z podmienok tohto Štatútu, nemôžete sa Súťaže zúčastniť.
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2. Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek tento Štatút zmeniť. V prípade vážnych dôvodov môžu
organizátori Súťaž zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o zmene tohto Štatútu alebo zrušení Súťaže budú uvedené na nasledujúcej webovej stránke: https://www.esetscienceaward.
sk/en/contest.
3. Tento Štatút a táto Súťaž sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Akékoľvek prípadné spory a nezhody vyplývajúce z tohto Štatútu alebo v súvislosti so Súťažou budú
s konečnou platnosťou rozhodnuté na súdoch Slovenskej republiky.
5. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňa 30. augusta 2021.
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