
A. Úvodné ustanovenia 
1. Fotografická súťaž sa koná pod názvom „Očami gurmána“ (ďalej len „súťaž“). 

Je jednou z aktivít VIII. ročníka Hovorme o jedle, ktoré sú venované 
problematike potravín a výživy. 

2. Organizátormi súťaže sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora a Centrum rozvoja znalostí o potravináchn.o., Záhradnícka 21, 
811 07 Bratislava (ďalej len „organizátor“). 

3. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri 
vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch 
ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a 
ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a 
zamestnanosť. 

4. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci II. stupňa základných škôl so sídlom v 
Slovenskej republike s právnou subjektivitou (ďalej len „škola“), ktorí 
prostredníctvom svojej školy zaslali fotografiu k vyhláseným témam 
fotografickej súťaže (ďalej len „fotografia“). 

5. Škola musí svoju účasť v súťaži potvrdiť registráciou. Elektronický registračný 
formulár je k dispozícii na stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o 
jedle“. Registrácia bude otvorená od 16. septembra 2020 do 16. októbra 
2020. Registrácia vykonaná po termíne, a iným ako uvedeným spôsobom, 
nebude akceptovaná a škola nebude zaradená do súťaže. 

6. Podmienkou pre registráciu školy do súťaže je splnenie podmienok o 
ochrane osobných údajov podľa bodu D.2. týchto pravidiel a podmienok 
súťaže. 

7. Súťaž bude prebiehať na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom 
web stránky www.opotravinach.sk a e-mailovej adresy 
hovormeojedle.sutaz@gmail.com. 

8. S úťaž bude prebiehať v termíne od 16. septembra 2020 do 16. októbra 2020. 
 
B. Priebeh súťaže 
1. Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť fotografiami k vyhláseným témam súťaže: 1. 

téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. 2. téma: Zelenina, ovocie, 
orechy z našich sadov. 3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských 
kravičiek. 4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. 5. téma: Cukry, 
tuky, soľ. 

2. Fotografie môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií: kategória I: žiaci 5. - 6. 
ročníka základných škôl, kategória II: žiaci 7. - 9. ročníka základných škôl. 

3. Pod pojmom „fotografia“ sa v rámci súťaže rozumie snímka vytvorená 
prostredníctvom fotoaparátu a iných zaznamenávacích technických 
prostriedkov, ktorá môže byť upravovaná prostredníctvom grafických 
programov. Technické parametre fotografie: veľkosť – do 10 MB; minimálne 
rozlíšenie – 1600 pixelov na dlhšej strane, formát – JPEG, technika – 
fotografovanie. 

4. V termíne od 16. septembra 2020 do 16. októbra 2020 škola vyzbiera 
fotografie svojich žiakov k vyhláseným témam. Škola vyberie z fotografií 
svojich žiakov najviac jednu najlepšiu fotografiu k jednotlivým stanoveným 
témam v oboch kategóriách (spolu teda najviac 10 fotografií) a zašle ich 
elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. Fotografie je 
možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD poštou na adresu: 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 
07 Bratislava. 

5. Fotografie je potrebné zaslať elektronicky alebo poštou do 23. októbra 2020, 
pričom v prípade využitia možnosti zaslať fotografiu poštou je rozhodujúci 
dátum poštovej pečiatky na zásielke. 

6. Elektronickú alebo poštovú zásielku je potrebné označiť slovami 
„Fotografická súťaž“. 

7. Z dôvodu identifikácie jednotlivých fotografií je povinné k súťažným 
fotografiám uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora 
fotografie), názov fotografie, vek, ročník, adresu školy, meno učiteľa, ktorý 
žiaka viedol, e-mailovú adresu učiteľa, názov témy súťaže, kategóriu. 

8. Do hodnotenia budú zaradené len fotografie označené podľa bodu 7 a 
zaslané v stanovenom termíne do 23. októbra 2020. 

9. Fotografie zaradené do hodnotenia bude hodnotiť komisia zriadená 
organizátorom. Komisia bude zložená zo zástupcov organizátora, členských 
subjektov organizátora a organizátorom vybraných učiteľov základných 
umeleckých škôl. 

10. Komisia si bude všímať najmä kvalitu snímky (zaostrenie, osvetlenie, 
kompozíciu atď.) a prezentáciu obrazových myšlienok z hľadiska témy súťaže. 
Vyhovujúci musí byť aj celkový dojem fotografie, od výberu kategórie až po 
stvárnenie snímky. Aby sa odoslaná fotografia dostala do užšieho výberu, 
musí okrem iného spĺňať nasledujúce kritériá: musí byť zachovaná stanovená 
veľkosť, v jednom súbore smie byť iba jedna fotka (žiadne koláže), nesmú sa 
používať rámy, grafické prvky ani zjavné manipulácie obrazu, na fotografii sa 
nesmú nachádzať textové prvky, napr. meno fotografa alebo copyright 
vodoznak. 

11. Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 fotografií – po 1 fotografii 
ku každej téme súťaže a kategórii. 

12. Výsledky budú zverejnené na stránke www.opotravinach.sk do 10. novembra 
2020. 

13. Autori víťazných fotografií budú ocenení diplomami a vecnými cenami. 
 
C. Princíp súťaže 
1. Účasťou v tejto súťaži školy garantujú originalitu predložených fotografií a 

zodpovedajú za to, že nimi zaslané dielo neporušuje autorské práva inej 
osoby. 

2. Organizátor, členovia hodnotiacej komisie a ďalší partneri súťaže nie sú 
zodpovední za: (a) prípadné náklady alebo možné straty, či iné záväzky, ktoré 
môžu vzniknúť škole účasťou v súťaži; (b) akékoľvek straty z očakávaného 
zisku školy; (c) akékoľvek neporozumenie práv školy alebo akejkoľvek tretej 
strany vo vzťahu k duševnému vlastníctvu. 

3. Školy zapojené do súťaže bezpodmienečne súhlasia s tým, že nimi zaslané 
fotografie môžu byť ďalej použité a šírené prostredníctvom stránky 
www.opotravinach.sk, a to bez akýchkoľvek obmedzení a nároku na odmenu, 
či iné protiplnenie zo strany organizátora. 

4. Zaslaním fotografie do súťaže dáva autor fotografie organizátorovi súhlas na 
použitie diela v rozsahu zverejnenia, reprodukcie a publikovania diela bez 
nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 
zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania 
sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. Toto ustanovenie sa týka 
použitia reprodukcií na podujatiach organizovaných organizátorom, v 
propagačných, informačných a vzdelávacích materiáloch vydávaných a 
zverejňovaných organizátorom. 

5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov a vyhlásení 
členov hodnotiacej komisie a ďalších osôb zapojených do súťaže. 

6. Ceny do súťaže zabezpečuje organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo 
rozhodnúť o víťazoch a odovzdať im cenu podľa vlastného uváženia. Ceny nie 
sú v prípade výhry právne vymáhateľné a žiadne alternatívy cien nie sú 
dostupné. 

7. Školy zapojené do súťaže môžu byť požiadané zúčastniť sa publicity 
vzťahujúcej sa k tejto aktivite. 

 
D. Záverečné ustanovenia 
1. Organizátor nezodpovedá za udalosti mimo svojej kontroly a za udalosti, 

ktoré nemohol predvídať. 
2. Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých 

osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len “zákon”). Poskytnuté osobné údaje bude organizátor spracovávať, a to 
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iba za účelom spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže a 
zverejnenia, reprodukcie a publikovania súťažných príspevkov na webovej 
stránke www.opotravinach.sk a v informačných a propagačných materiáloch 
organizátora. Školy sú povinné získať súhlas dotknutých osôb so 
spracovaním osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety. Zároveň 
v súlade s čl. 7 Nariadenia GDPR a § 14 ods. 1 zákona školy poskytnú 
organizátorovi vyhlásenie o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov 
dotknuté osoby dali a že škola vie preukázať, že tento súhlas bol uvedenými 
osobami daný. Zároveň musia školy zaregistrované do súťaže poučiť 
dotknutú osobu o jej právach v zmysle zákona a Nariadenia GDPR, najmä 
uviesť, že údaje dotknutých osôb budú poskytnuté organizátorovi a že bude 
dochádzať k ich zverejňovaniu organizátorom v propagačných a 
informačných materiáloch prevádzkovateľa. Vzor súhlasu, ktorý majú 
zabezpečiť školy a bližšie informácie o tom, ako poskytnúť dotknutým 
osobám všetky informácie o právach dotknutej osoby, sú zverejnené na 
stránke www.opotravinach.sk v časti ochrana súkromia. 

3. Tieto pravidlá súťaže, právne vzťahy z nich vyplývajúce a ďalšie právne vzťahy 
vzniknuté medzi organizátorom a školou počas trvania súťaže alebo v 
súvislosti s ňou sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Potvrdením účasti v súťaži podľa bodu A. 5. a A. 6. týchto pravidiel a 
podmienok každá zaregistrovaná škola potvrdzuje, že v plnom rozsahu a bez 
akýchkoľvek výhrad či podmienok súhlasí s pravidlami a podmienkami 
súťaže a že sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať a riadiť sa nimi. Pravidlá 
súťaže a ich prípadná zmena budú uverejnené na internetovej stránke 
organizátora www.opotravinach.sk. 

5. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné 
obrátiť sa na organizátora elektronicky na adrese: 
hovormeojedle.sutaz@gmail.com. 

6. Súťažné výhry ani akékoľvek iné plnenia súvisiace so súťažou nie sú súdne 
vymáhateľné. Pri všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch 
týkajúcich sa súťaže, účasti v súťaži, súťažných podmienok, výberu víťazných 
súťažných prác, vyhlásení výsledkov, súťažných cien a pravidiel súťaže je vždy 
rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora. 

7. Namiesto výhernej ceny nie je možné požadovať vydanie inej výhernej ceny 
ako tej, ktorá je stanovená pravidlami, alebo poskytnúť akékoľvek, v 
pravidlách neuvedené, plnenie zo strany organizátora či kohokoľvek iného na 
jeho strane. 

8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, zrušiť, 
prípadne skrátiť dobu jej trvania bez akejkoľvek náhrady. Organizátor si 
taktiež vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť pravidlá a podmienky súťaže. 
Zmena pravidiel a podmienok súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na 
náhradu nákladov vynaložených v súťaži.  

 
Pravidlá a podmienky tejto súťaže nadobúdajú účinnosť dňom  
16. septembra 2020. 
 
V Bratislave dňa 31. 8. 2020. 

Mgr. Tatiana Belová  
riaditeľka 

Centrum rozvoja znalostí o 
potravinách n.o. 

 
 

Bc. Emil Macho 
predseda 

Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora 

 


