
Štatút 
1. ročníka súťaže o najlepšiu umeleckú tvorbu na tému „Komáromi FC, ahogy Te látod - KFC 

Komárno, ako to vidíš Ty“ 
 
 

Článok I 
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

 
1.1. Súťaž o najlepšiu umeleckú tvorbu na tému „Komáromi FC, ahogy Te látod - KFC Komárno, ako to vidíš 

Ty“ vyhlasuje a organizuje: 
Názov: KFC Komárno 
Sídlo: Športová ul. 1, 945 01 Komárno 
IČO: 37 859 170 
DIČ: 2021623109 
Štatutárny zástupca: Baráth Juraj, prezident klubu 
Zapísaný v registri občianskych združení na MV SR, č.reg. VVS/1-900/90-18746 

 
(ďalej len „organizátor“).  

  
1.2. Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu celej súťaže a dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže.  
  
 

Článok II 
Poslanie a ciele súťaže 

 
2.1. Poslaním a cieľom súťaže je osloviť detí a ich rodičov, motivovať ich k záujmu o futbal a KFC Komárno, 

posilniť ich záujem o základné princípy športu ako napr. fair play, spravodlivosť, súdržnosť, vzbudiť v nich 
záujem o telesnú kultúru / výkon športovej činnosti v KFC Komárno a zviditeľniť činnosť KFC Komárno 
medzi obyvateľmi Komárna a širšieho regiónu. 
  

2.2. Poslaním súťaže je motivovať detí, aby prostredníctvom svojich výtvarných schopností dokázali tvorivo a 
originálne výtvarnými umeleckými výrazovými prostriedkami sformulovať svoje myšlienky, postoje a 
názory o športe, základných princípoch športu a o KFC Komárno. Súťaž je jedným zo spôsobov ako môžu 
deti a ich rodičia sa zapájať do činnosti KFC Komárno. Zároveň poskytuje možnosť vyniknúť šikovným 
deťom, ktoré možno, že nehrajú futbal v KFC Komárno, alebo v inom futbalovom klube, avšak sú 
fanúšikmi športu.  

 
 

Článok III 
Časový harmonogram súťaže 

 
Oficiálne vyhlásenie súťaže: 13.05.2021 
Konečný termín na prihlásenie súťažných prác do súťaže: 20.05.2021 
Zasadnutie komisie a výber súťažiacich: 21.05.2021 
Hlasovanie na Facebookovej stránke KFC Komárno: 22.05.2021-30.05.2021 
Oficiálne vyhlásenie výhercov: 01.06.2021 
Odovzdanie cien: do 30.06.2021 

 
 



Článok IV 
Prihlásenie do súťaže 

 
4.1. Zúčastniť súťaže sa môže každé dieťa do 18 rokov veku, ktoré má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

(ďalej len „súťažiaci“), ktoré vytvorí súťažné dielo a následne ho odovzdá organizátorovi súťaže 
v elektronickej podobe a ktorého zákonný zástupca podpísal súhlas so zapojením dieťaťa do súťaže a so 
spracovaním osobných údajov dieťaťa.  
 

4.2. Súťažné kategórie:  
Kategória I.: súťažiaci/súťažiace do 9 rokov 
Kategória II: súťažiaci/súťažiace od 10 rokov do 18 rokov 

  
 

Článok V 
Téma súťažných diel a ich formálne/obsahové kritériá 

 
5.1. Súťažné diela musia mať charakter výtvarných prác a digitálnych prác, pričom súťažiaci(a) môže využívať 

ľubovoľnú techniku tvorby. 
 

5.2. Pod pojmom výtvarná práca sa rozumie spracovanie témy výtvarnou technikou na výkrese vo zvolenom 
formáte od A4 po A3. Pod pojmom výtvarná technika sa rozumie kresba, maľba, koláž, linoryt a iné výtvarné 
techniky.  

 
5.3. Pod pojmom digitálna práca sa rozumie video v maximálnej veľkosti 3 minút, fotografia, meme alebo 

počítačová grafika. 
 

5.4. Téma súťažných diel: 
 

Športujem v KFC Komárno 
Som fanúšikom KFC Komárno 
História KFC Komárno 
KFC Komárno a fair play 

 
5.5. Súťažiaca/súťažiaci má právo vybrať si námet, ktorý chce spracovať. Podmienkou výberu je, aby bol v súlade 

s témou súťaže. Súťažiaca/súťažiaci na súťažnom diele musí pracovať samostatne, dielo musí byť originálne, 
t.j. nemôže zasiahnuť do autorských práv iných osôb, musí byť v súlade s verejnou morálkou a nemôže 
zasiahnuť do základných ľudských práv a slobôd iných osôb. 
  

5.6. Súťažné diela ďalej nesmú obsahovať akúkoľvek reklamnú alebo propagačnú informáciu, ktorej predmetom 
by bolo priame, nepriame, úmyselné alebo neúmyselné inzerovanie alebo propagovanie produktov, služieb 
alebo aktivít akejkoľvek osoby. Súťažné diela teda nesmú najmä, ale nie len, obsahovať akékoľvek čitateľné 
alebo viditeľné logá (okrem loga KFC Komárno) alebo obrazy produktov, služieb alebo aktivít vrátane log 
výrobcov oblečení. 

 
 

Článok VI 
Pravidlá súťaže 

 
6.1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v Článku IV. 

 



6.2. Súťažné práce je potrebné čitateľne označiť všetkými nasledovnými údajmi: meno a priezvisko, rok 
narodenia, názov súťažného diela, telefón a mailová adresa kontaktnej osoby, adresa súťažiteľa. 
 

6.3. Súťažné dielo je možné prihlásiť elektronicky, zaslaním na adresu: pr@kfckomarno.sk najneskôr do 
21.05.2021 (rozhoduje dátum odoslania) vo formáte JPEG, PNG, HEIC, MP4, AVI, WMV, 3GP alebo v inom 
podobnom formáte. 

 
6.4. Organizátor súťaže má právo vyžiadať originálnu podobu súťažného diela od súťažiteľa/od jeho zákonného 

zástupcu. 
 

6.5. Súťažiaci/jeho zákonný zástupca musí v elektronickej podobe zaslať spolu so súťažným dielom aj súhlas 
zákonného zástupcu.  

 
6.6. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca súhlas s pravidlami súťaže podľa tohto 

štatútu. V prípade, že sa zistí, že súťažiaci konal v rozpore, alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok tohto 
štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčený a stráca nárok na akúkoľvek výhodu plynúcu zo súťaže. 

 
6.7. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže splní všetky podmienky účasti v súťaži. 

Výber výhercov bude zabezpečovať odborná komisia zložená z členov a spolupracovníkov KFC Komárno. 
Porota bude hodnotiť formálne náležitosti diel a ich umeleckú úroveň, pričom berie do úvahy vek súťažiacich. 
Porota vyberie v každej kategórii troch finálnych výhercov.  

 
6.8. Celkovým víťazom súťaže sa stane ten, koho súťažná tvorba získa v celkovom súčte v online hlasovaní na 

facebookovej stránke organizátora najviac hlasov za celú dobu trvania súťaže. Hlasovanie verejnosti prebieha 
v termíne 22.05.2021-30.05.2021. V tomto období bude mať verejnosť možnosť hlasovať za jednotlivé 
výtvarné práce bez ohľadu na kategórie. Jednotlivec môže prideliť svoj hlas jednému, resp. viacerým rôznym 
obrázkom iba raz. Po ukončení hlasovania bude zoznam víťazov súťaže v jednotlivých kategóriách zverejnený 
na webovej stránke KFC Komárno a na jeho Facebookovej stránke dňa 1. júna 2021, ktorý je Medzinárodným 
dňom detí. 

 
6.9. V prípade, ak organizátor v druhom kole súťaže zaznamená v súvislosti s hlasovaním verejnosti značne 

neobvyklé, podozrivé, či podvodné konanie, ktoré naznačuje správanie niektorého zo súťažiacich alebo jeho 
podporovateľov v rozpore so zásadami fair-play, vyhradzuje si právo, na základe vlastného uváženia, výsledky 
hlasovania o takéto hlasy upraviť, alebo súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. O takomto postupe bude organizátor 
súťažiaceho, resp. jeho zákonného zástupcu informovať. 

 
6.10. Súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca vyhlási, že je autorom výtvarnej práce, t.j. že výtvarnú, alebo 

digitálnu prácu vytvoril sám, že výtvarná práca je pôvodná a jej použitím nevznikne organizátorovi žiadny 
záväzok voči tretím osobám. Súťažiaci, ktorý je autorom výtvarnej práce, resp. jeho zákonný zástupca 
udeľuje organizátorovi súhlas s použitím reprodukcie výtvarnej práce (fotografia, sken,) ako diela podľa §65 
a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. (autorský zákon) za ďalej uvedených podmienok. Organizátor môže výtvarné 
dielo použiť nasledovnými spôsobmi:  

 
(i) zverejnenie diela na webovej stránke KFC Komárno a na Facebookovej stránke KFC Komárno  s 

uvedením mena a veku autora; 
(ii) zverejnenie diela v súvislosti s PR aktivitami organizátora – napr. tlačová správa, článok na 

internete, sociálnych sieťach; 
(iii) zverejnenie diela organizátorom v statusoch na sociálnych sieťach; 
(iv) použitie diela vyhotovením jeho rozmnoženiny, alebo verejným rozširovaním rozmnoženiny diela 

v iných propagačných materiáloch organizátora (napr. plagát, brožúra).  



6.11. Súhlas sa udeľuje bezodplatne, v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu, na dobu trvania 
majetkových práv autora k dielu. 
 

6.12. Vecné ceny budú víťazom doručené na adresu, ktorú sprístupnia organizátorovi po vyhodnotení súťaže a 
oslovení organizátorom.   

 
 

Článok VII 
Ocenenie 

 
7.1. Porota vyberie v každej kategórii troch finálnych výhercov. 
 

1. Limitovaná pamätná plaketa ku 120. výročiu založenia KFC Komárno 
2. Veľká vlajka KFC Komárno, podpísaná hráčmi KFC 
3. Pamätný dres ku 120. výročiu založenia KFC Komárno 

 
7.2. Cena celkového víťaza na základe počtu hlasov na Facebookovej stránke organizátora: podpísaný šál KFC 

Komárno. 
 

7.3. Ceny do súťaže venoval organizátor súťaže. 
 

7.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže a nahradiť ich inými 
výhrami podľa uváženia Vyhlasovateľa, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier. 
 

 
Článok VIII 

Oznámenie a odovzdanie o výhre 
 

8.1. Mená 3 výhercov zverejní organizátor na Facebookovej stránke KFC Komárno, prostredníctvom webstránky 
KFC Komárno a prostredníctvom e-mailu adresovanom rodičovi súťažiaceho. 
 

8.2. Organizátor výhru odovzdá výhercom do 30. júna po vzájomnej dohode spôsobu a miesta odovzdania. 
Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. 

 
8.3. V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.  
 
8.4. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.  
 
 

Článok IX 
Ochrana osobných údajov 

9.1. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže, v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, vek. Súhlas je 
možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa skončenia súťaže 
v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných 
údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku 
(alebo webovej stránke prevádzkovateľa). 
 

9.2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.  



 
9.3. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v 

zmysle § 22 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu 
nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 22 a nasl. zákona o OOÚ.  

 
9.4. Ako dotknutá osoba ste informovaný o svojich právach podľa § 28, 29 a 30 zákona o OOÚ (napr. právo 

vyžadovať opravu nesprávnych údajov, odvolať súhlas, vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel 
spracúvania sa skončil). 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná. V prípade akýchkoľvek 

pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje 
právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. 
 

10.2. Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, 
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 

 
10.3. Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi súťaže a vyhlasovateľom sa riadia týmto Štatútom a právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 
 

 
 
 
V Komárne, dňa 12. 05. 2021      KFC Komárno 


