Štatút Súťaže Podnikateľský nápad roka 2014
Preambula
Vyhlasovateľom súťaže Podnikateľsky nápad roka 2014 je Združenie mladých podnikateľov
Slovenska. Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva financií Slovenskej republiky a vo vzájomnej
spolupráci s generálnym partnerom, mediálnymi partnermi, partnermi a podporovateľmi.
Účelom súťaže je identifikácia najlepších podnikateľských nápadov a akcelerácia ich premeny na
úspešné podnikanie.
Vybraní finalisti súťaže budú mať možnosť získať spätnú väzbu na svoj nápad spoločne s odborným
poradenstvom. Víťaz bude mať možnosť získať start-up balík v hodnote 330 000 EUR, ktorý môže
prispieť úspešnej realizácii jeho podnikateľského nápadu.
Čl. I. Zúčastnené osoby
1. Združenie mladých podnikateľov Slovenska, IČO: 42 178 886, so sídlom Cukrová 14, 813 39
Bratislava (ďalej len ako "ZMPS") je vyhlasovateľom a hlavným koordinátorom súťaže Podnikateľský
nápad roka 2014 (ďalej len ako "Súťaž"). ZMPS je prevádzkovateľom internetových stránok
www.podnikatelskynapadroka.sk.
2. Generálnym partnerom Súťaže je J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 35 964
693, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava (ďalej len ako "Generálny partner")
3. Partnermi Súťaže sú
1. Wiktor Leo Burnett, s. r. o. , IČO: 31 334 938, so sídlom Leškova 5, Bratislava 811 04.
2. Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., IČO: 35 780 754, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
3. Fond inovácií a technológií, a.s., IČO:
Ružinov 821 09

47 051 981, so sídlom Miletičova 23, Bratislava-

4. BMB Leitner,k.s., IČO: 35 708 115, so sídlom Zámocká 32, Bratislava 811 01
5. Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, Bratislava 821 08
6. Kinstellar, s. r. o., IČO: 35 873 833, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 811 02
(ďalej a spoločne len ako "Partneri").
4. Podporovateľmi Súťaže sú:


VTP Žilina, IČO: 37807196, so sídlom Univerzitná 25, 010 08 Žilina



Technická univerzita v Košiciach , Národný rozvojový projekt AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech,
IČO: 00397610, so sídlom Letná 9, 040 01 Košice

(ďalej a spoločne len ako "Podporovatelia").
Ďalší podporovatelia Súťaže budú uvedení na webovej stránke www.podnikatelskynapadroka.sk

Čl. II. Čas konania
1. Súťaž sa uskutočni v období od 23. 07. 2014 do 31. 12. 2014.

2. Uzávierka podávania prihlášok do Súťaže je 30. 9. 2014 o 24:00 hod.
3. Vyhodnotenie výsledkov Súťaže sa uskutoční do 5 mesiacov od jej začiatku.
4. Oznámenie víťazov Súťaže sa uskutoční na slávnostnom galavečeri.

Čl. III. Prihláška do Súťaže
1. Prihlásenie do Súťaže je možné výlučne za použitia elektronickej prihlášky odoslanej ZMPS
prostredníctvom internetových stránok www.podnikatelskynapadroka.sk.
2. Prihláška sa považuje za riadnu, ak obsahuje úplne a pravdivo vyplnené všetky povinné polia
prihlasovacieho formulára.
V prípade skupinovej prihlášky musí táto obsahovať označenie kontaktnej osoby, ktorá bude skupinu
reprezentovať, a označenie ďalších zúčastnených osôb v časti Realizačný tím.
Prihláška sa považuje za včasnú, ak je odoslaná najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 2.
K neúplnej, nepravdivo či nesprávne vyplnenej alebo neskoro odoslanej prihláške sa
neprihliada. Ustanovenia čl. VII. tým nie sú dotknuté.
3. Odoslaním prihlášky jej odosielateľ prehlasuje, že bol so štatútom Súťaže vopred oboznámený,
a že s pravidlami tohto štatútu, vrátane podmienok ochrany osobných údajov a zákazu konkurencie, v
plnom rozsahu súhlasí.
4. Doručením riadnej a včasnej prihlášky za súčasného dodržania pravidiel podľa čl. IV sa jej
odosielateľ stáva účastníkom Súťaže. Každý účastník Súťaže dostane od ZMPS potvrdzujúci e-mail
o prijatí jeho prihlášky.

Čl. IV. Pravidlá Súťaže
1. Účastník Súťaže
a) Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba vo veku 18 až 40 rokov – podnikateľ podľa ust.
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, alebo
nepodnikateľ konajúci v záujme realizácie svojej pripravovanej podnikateľskej činnosti. Fyzická
osoba - nepodnikateľ sa pre účely posúdenia vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tohto
štatútu nepovažuje za spotrebiteľa.
b) V prípade, že účastníkom Súťaže je nepodnikateľ, nárok na možnosť prijatia plnení podľa čl. VI.
ods. 2 je viazaný na získanie jeho živnostenského oprávnenia, ktoré sa bude vzťahovať k realizácii
oceneného podnikateľského nápadu, a to najneskôr do 31. 12. 2014.
c) Do Súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupina fyzických osôb spĺňajúca vyššie uvedené
podmienky. Podmienka podľa písm. b) sa nepoužije, ak bude splnená aspoň jednou zo skupiny
prihlásených osôb.
2. Podnikateľský nápad
a) Do Súťaže sa môže prihlásiť osoba alebo skupina osôb s akýmkoľvek podnikateľským nápadom,
ktorý táto osoba alebo skupina osôb vypracovala samostatne, ktorý do 31. 12. 2012 nebol v tej
podobe, ako je popísaný v prihláške uvedený na trh a ktorý nie je v rozpore právnym poriadkom SR,
podnikateľskou etikou a dobrými mravmi. Základom podnikateľského nápadu môže byť inovatívny

produkt alebo služba, ktorý rozširuje súčasne produktové portfólio existujúceho podnikateľa, alebo
má viesť k získaniu živnostenského oprávnenia podľa ods. 1 písm. b) tohto článku.
b) Účastník prehlasuje, že je nositeľom všetkých potrebných autorských alebo iných práv, ktoré sa
k prihlasovanému podnikateľskému nápadu vzťahujú, a že žiadnym spôsobom neporušuje práva
tretích osôb. Pokiaľ sa preukáže, že účastník túto podmienku nespĺňa, nesie zodpovednosť za
prípadnú škodu, ktorú svojim konaním môže spôsobiť.
Čl. V. Vyhodnotenie výsledkov Súťaže
1. Prihlásené podnikateľské nápady budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
– originalita a inovatívnosť nápadu,
– uskutočniteľnosť a trhový potenciál nápadu,
– skúsenosti účastníka alebo realizačného tímu, odborné a osobnostné predpoklady na realizáciu,
– prezentovaný biznis model.
FINÁLE SÚŤAŽE
2. Odborná porota tvorená zástupcami ZMPS, generálneho partnera, partnerov Súťaže a ďalšími
expertmi
(zloženie
poroty
bude
uverejnené
na
internetových
stránkach
www.podnikatelskynapardoka.sk) v súlade s kritériami podľa ods. 1 najneskôr do 5 mesiacov od
vyhlásenia Súťaže vyberie tých účastníkov, ktorých prihlásené podnikateľské nápady považuje za
najlepšie, a ktorí týmto postupujú do finále Súťaže (ďalej len ako "finalisti Súťaže"). Postup do finále
bude finalistom Súťaže oznámený bezodkladne po vyhodnotení všetkých prihlášok. Neúčasť vo finále
nebude ostatným účastníkom Súťaže oznámená.
3. Finalista Súťaže má právo svoju nomináciu na finalistu odmietnuť, a to najneskôr do 24 hodín od
oznámenia podľa predchádzajúceho odseku, v opačnom prípade sa má za to, že so svojou
nomináciou bez výhrad súhlasí. V prípade, že finalista Súťaže svoju nomináciu v uvedenej lehote
odmietne, stráca štatút finalistu a s ním spojené práva a povinnosti. Odborná porota v takom prípade
vyberie náhradníka spomedzi ďalších účastníkov, ktorý za predpokladu súhlasu so svojou nomináciou
získava štatút riadneho finalistu Súťaže.
4. Finalisti Súťaže, ktorí so svojou nomináciou súhlasia, sú povinní na základe pokynov ZMPS
prezentovať svoj podnikateľský nápad pred odbornou porotou, zodpovedať jej doplňujúce otázky
týkajúce sa tohto nápadu a dostaviť sa na slávnostný galavečer.
5. Odborná porota po prezentáciách jednotlivých finalistov Súťaže na základe spoločného hlasovania
vyberie víťazov jednotlivých kategórií, ktorých podnikateľské nápady považuje za najlepšie.
6. ZMPS na slávnostnom galavečeri vyhlási víťazov jednotlivých kategórií podľa predchádzajúceho
odseku, ktorých podnikateľské nápady budú ocenené.
7. ZMPS v lehote podľa čl. II. ods. 3 vyberie spomedzi všetkých účastníkov Súťaže troch, ktorých
podnikateľské nápady budú ocenené regionálnou cenou.

Čl. VI. Ocenenia
1. V roku 2014 budú udelené nasledovné ocenenia:


Podnikateľský nápad roka 2014



Orange StartApp



Regionálny nápad roka



Populárny nápad roka

2. Finalisti podľa čl. V ods. 6 môžu na základe samostatnej dohody s partnermi alebo generálnym
partnerom získať nasledovné plnenia.
Finalista ocenený titulom Podnikateľský nápad roka 2014 má možnosť získať:
 Investíciu z venture fondu generálneho partnera do výšky 300 000 EUR,
 Právne poradenstvo do výšky 10 000 EUR,
 Daňové a ekonomické poradenstvo do výšky 10 000 €,
 Služby reklamnej agentúry do výšky 10 000 €.
Finalista ocenený titulom Orange StartApp má možnosť získať:



účasť v partnerskom programe Orange na podporu startupov orangepartner.com,
pomoc s propagáciou a distribúciou služby/aplikácie s využitím kanálov partnera Orange
Slovensko, a. s. (SMS, email, Orange Go…) v hodnote 30 000 €.



balík telekomunikačných služieb od partnera Orange Slovensko, a.s. do výšky 1 200 €.

3. Všetci ocenení finalisti získajú možnosť medializácie a prezentácie svojho produktu alebo služby
potenciálnym zákazníkom, a to za využitia kanálov ZMPS.
4. Porota má možnosť udeliť aj špeciálnu cenu – Cenu predsedu poroty. Finalista ocenený titulom
Cena predsedu poroty získa finančnú výhru vo výške 3 000 €.
Čl. VII. Podmienky ochrany osobných údajov
1. Odoslaním prihlášky, a to aj takej, ktorá nie je riadna a včasná, jej odosielateľ, ako aj prípadné
ďalšie osoby, ktoré sú s ním v tejto prihláške uvedené, t.j. dotknuté osoby podľa zákona č. 122/2013
Z. z., v znení neskorších predpisov (v tomto článku ďalej len ako „účastník“), dobrovoľne poskytujú
osobné údaje podľa ods. 4 a výslovne súhlasia so:
- spracovaním osobných údajov
- použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 3
- poskytnutím niektorých osobných údajov ďalším osobám vymedzeným v čl. 1 ods. 2, 3 a 4.
- zverejnením niektorých osobných údajov v prípade, že účastník získa štatút finalistu Súťaže, a to vo
forme televízneho a/alebo rozhlasového vysielania a tlačových a/alebo internetových správ.
Súhlas nadobúda platnosť okamihom odoslania elektronickej prihlášky a trvá po dobu dvoch rokov.
2. Odoslaním prihlášky účastník prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne,
v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo
neaktuálnych údajov môže ZMPS spôsobiť. Účastník je povinný nahlásiť ZMPS akúkoľvek zmenu
svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov iných dotknutých osôb, ktoré poskytol ZMPS.
3. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 4 je registrácia účastníka do Súťaže, zapojenie
účastníka do vyhodnocovacieho procesu Súťaže, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi

účastníkom, ZMPS a ďalšími osobami podľa čl. I. ods. 2, 3 a 4, umožnenie použitia niektorých z týchto
údajov pri medializácii Súťaže alebo finalistov, a to všetko v súlade s týmto štatútom.
4. ZMPS spracúva osobné údaje alebo záznamy osobnej povahy nasledujúceho rozsahu:
- meno a priezvisko
- rok narodenia
- bydlisko alebo sídlo
- emailová adresa
- telefonický kontakt
- informácie o súčasnom štúdiu alebo podnikaní účastníka
- vlastná audiovizuálna prezentácia účastníka
a to na dobu platnosti súhlasu účastníka.

5. Osobné údaje účastníka môžu byť na základe jeho súhlasu poskytnuté ďalším osobám, t.j. osobám
uvedeným v čl. 1 ods. 2, 3 a 4, a to za účelom spoluúčasti týchto osôb na vyhodnocovacom procese
Súťaže, za účelom poskytnutia potrebnej súčinnosti pri udeľovaní cien vybraným finalistom Súťaže, za
účelom zasielania reklamných ponúk Partnerov a Podporovateľov Súťaže a za účelom prípadnej
vzájomnej komunikácie medzi týmito osobami po ukončení Súťaže. Uvedené osoby sa zaväzujú
k ochrane osobných údajov účastníka v rovnakom rozsahu ako ZMPS.
6. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi účastníka
v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, členského vzťahu alebo na základe poverenia ZMPS.
O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene ZMPS, môže dotknutá
osoba požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej ZMPS.
7. Práva účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z.,
v znení neskorších predpisov. Účastník má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej
ZMPS požadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.,
v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je účastník oprávnený
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého ZMPS získalo jeho osobné
údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

8. Práva účastníka môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona
alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana účastníka, alebo by boli porušené práva a slobody
iných dotknutých osôb.
9. Informačný systém ZMPS s označením Evidencia účastníkov v súťaži Podnikateľský nápad roka bol
oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo 201421275.

Čl. VIII. Zákaz konkurencie a vyhlásenie zúčastnených osôb
1. ZMPS, generálny partner, partneri i podporovatelia Súťaže sú si vedomí, že pri hodnotení
podnikateľských nápadov prihlásených do Súťaže sa môžu oboznámiť s informáciami, ktoré majú
charakter obdobný obchodnému tajomstvu. Z tohto dôvodu, pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností
o objektivite pri hodnotení a ochrane týchto informácií uvedené osoby čestne prehlasujú, že
- budú zachovávať mlčanlivosť o know-how účastníka, s ktorým sa oboznámia pri hodnotení alebo
prezentácii podnikateľských nápadov a ktoré preukázateľne nemali k dispozícii pred zahájením
Súťaže, resp. ktoré nie sú verejne známe;
- budú získané informácie využívať len pre účely posúdenia a hodnotenia prihlásených
podnikateľských nápadov v rámci Súťaže;
- pri posudzovaní podnikateľských nápadov
a s profesionálnym prístupom;

budú postupovať s odbornou starostlivosťou

- prihlásené podnikateľské nápady budú hodnotiť zodpovedne a nestranne.

2. Finalista Súťaže sa zaväzuje, že po dobu trvania Súťaže a do 12 mesiacov od jej ukončenia sa na
území Slovenskej republiky nezúčastní inej súťaže s obdobným charakterom, aký má súťaž
Podnikateľský nápad roka 2014.
Čl. IX. Záverečné ustanovenia
1. Rozhodnutie ZMPS a poroty podľa čl. V. o výbere finalistov súťaže je konečné a nie je možné ho
napadnúť odvolaním alebo iným obdobným prostriedkom.
2. Ocenením v Súťaži sa rozumie získanie čestného titulu podľa čl. VI. ods. 1. Získanie plnení
uvedených v čl. VI. ods. 2 je podmienené uzatvorením samostatnej dohody medzi finalistom
a partnerom, ktorý môže vybrané plnenie finalistovi poskytnúť. Na ocenenie v súťaži nie je právny
nárok.
3. ZMPS si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže a zmenu jednotlivých ocenení aj počas
trvania
súťaže.
Všetky
zmeny
budú
oznamované
na
internetových
stránkach
www.podnikatelskynapadroka.sk.
4. Otázky neupravené týmto štatútom budú s konečnou platnosťou riešené ZMPS.

