
 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: ZAČÍNAJÚCE PODNIKATEĽKY 
 
 
I. Vyhlasovateľ súťaže: 
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, Bratislava, ident. číslo zápisu 
v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 203/Na-
2002/774. 
 
 Organizátor súťaže: 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 
37 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č. 601/B, IČO: 00151653 (ďalej len „SLSP“). 
 
II. Podmienky účasti v súťaži: 
Do súťaže sa môžu zapojiť začínajúce podnikateľky – ženy zo všetkých regiónov 
Slovenska. Prihlasovaním do súťaže sa každá záujemkyňa zaväzuje zúčastniť 
najmenej štyroch podnikateľských raňajok, ktoré budú prebiehať v Bratislave, Trnave 
a v Nitre podľa kalendára podujatí uverejnenom na www.slsp.sk.Začínajúcou 
podnikateľkou sa na účely tohto štatútu rozumie žena, ktorá ako živnostníčka alebo 
spoločníčka obchodnej spoločnosti podniká najmenej jedno ucelené účtovné obdobie 
pred dňom prihlásenia sa do súťaže, alebo žena, ktorá ešte nepodniká a má 
konkrétny podnikateľský plán. 
 
III. Trvanie súťaže:  
V období od 2.9.2016 do 5.12.2016 bude súťaž prebiehať v týchto fázach: 

1.  prvá fáza 2.9. – 30.9. 2016: prihlasovanie do súťaže a hodnotenie prihlášok, 
2.  druhá fáza 1.10. – 30.11.2016: podnikateľské raňajky, 
3.  tretia fáza 1.11. – 30.11.2016: mentoring, 
4.  štvrtá fáza 5.12.2016: záverečné stretnutie a vyhodnotenie výsledkov. 

 
IV. Zverejnenie pravidiel súťaže 
Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené na www.slsp.sk. 
 
V. Pravidlá súťaže: 
1. Záujemkyne o účasť v súťaži sa počas prvej fázy môžu zapojiť do súťaže 

vyplnením prihlášky, ktorá sa nachádza na www.slsp.sk na stiahnutie a zaslaním 
na podnikavezeny@slsp.sk. Do súťaže bude prijatých prvých sto prihlášok. 

2. Hodnotenie prihlášok bude priebežné a bude vykonané podľa týchto kritérií: 

 nápad, originalita, inovatívnosť a praktický rozmer,  

 podnikateľský zámer, 

 spôsob realizácie s dopadom na komunitu, 
pričom za každé posudzované kritérium môže súťažiaca získať body v rozpätí 
od 0 do 10. Maximálny počet získaných bodov je 30. Posledný deň hodnotenia 
prihlášok je 3. 10. 2016. 

3. Porota zložená zo špecialistov Slovenskej sporiteľne, a. s., bude hodnotiť 
prihlášky prideľovaním bodov podľa kritérií uvedených v bode 2.   

4. Počas druhej fázy súťaže sa budú súťažiace, ktoré v prvej fáze získali aspoň 20 
bodov, môcť zúčastniť na podnikateľských raňajkách. Podnikateľské raňajky je 
podujatie organizované organizátorom súťaže raz týždenne. Témy a organizačné 
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informácie budú účastníkom posielané vopred. V prípade vopred neoznámenej 
neúčasti na raňajkách sa záujemkyne zaväzujú zaplatiť storno poplatok vo výške 
30 EUR. 

5. Počas tretej fázy bude prebiehať mentoring s mentormi na rôzne témy týkajúce sa 
podnikania; mentoring je určený pre súťažiace, ktoré sa počas druhej fázy 
zúčastnili aspoň 4 podnikateľských raňajok. 

6. Vo štvrtej fáze, to znamená na záverečnom stretnutí všetkých účastníčok, 
organizátora a partnerských organizácií, ktoré sa bude konať dňa 5.12.2016, 
súťažiace predstavia pridanú hodnotu podnikateľských raňajok a mentoringu pre 
rozvoj svojho podnikateľského zámeru a zhodnotia osobný pokrok, ktorý 
zaznamenali účasťou v tejto súťaži. Na základe porady organizátorov 
s partnerskými organizáciami a mentormi budú vybraté 3 výherkyne.  
 

VI. Výhra  
1. Každá z troch výherkýň získa ako výhru možnosť natočiť vlog o svojom 

podnikaní a jeho uverejnenie na portáloch, ktoré spravuje www.startitup.sk. 
Hodnota každej výhry je približne 1 000 eur. 

2. Výhra v súťaži podlieha dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. Organizátor hry oznámi výhercovi hodnotu výhry, pričom účastníčka 
súťaže berie na vedomie, že všetky daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce 
výherkyni z platných právnych predpisov v súvislosti s výhrou zabezpečuje 
výherkyňa. Organizátor súťaže zaplatí za výherkyňu hlavnej výhry daň z príjmu 
z tejto výhry. 

 
VII. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram  
1. O výhre bude výherkyňa informovaná organizátorom osobne počas piatej fázy 

súťaže na záverečnom stretnutí. 
2. Výherkyňa môže výhru odmietnuť do 5 dní odo dňa konania záverečného 

stretnutia. V takom prípade bude kontaktovaná ďalšia v poradí najúspešnejšia 
súťažiaca. 

 
VIII. Zodpovednosť organizátora súťaže 
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani 
prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré 
im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za 
žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, 
zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.  
 
IX. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže 
 Zo súťaže sú vylúčené zamestnankyne vyhlasovateľa a organizátora súťaže. 
 
X. Osobné údaje 
1. Účasťou v súťaži a poskytnutím osobných údajov dáva každá súťažiaca 

organizátorovi súhlas na spracovanie jej osobných údajov v rozsahu, ktorý 
súťažiaca poskytla za účelom realizácie súťaže a jej účasti v súťaži. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov súťažiaca udeľuje na dobu trvania účelu. 
Súťažiaca môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to 
písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora súťaže. Dňom 
doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi súťaže účasť súťažiacej v súťaži 
zaniká, vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracovávaní 
osobných údajov sú upravené v §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov. 

2. Výherkyňa udeľuje súhlas vyhlasovateľovi súťaže, organizátorovi súťaže, 
organizátorovi podnikateľských raňajok a prevádzkovateľovi www.startitup.sk na 
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zverejnenie svojho mena, mesta pobytu, fotografie a video-dokumentácie 
z odovzdania a využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou (pokiaľ 
boli vyhotovené), ako aj so samotným priebehom súťaže. 

 
XI. Osobitné a záverečné ustanovenia 
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 
súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených 
prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, 
zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže 
ktorúkoľvek súťažiacu, ktorá porušila a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže a/alebo, 
realizovala svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. V prípade 
vylúčenia súťažiacej  zo súťaže zaniká jej právo na všetky výhry.  

  
 
 

Bratislava, 2. septembra 2016 


