
Pravidlá fotosúťaže - úplné znenie

§ 1

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá fotografickej súťaže 
FIITAPIXEL.

2. Súťaž je organizovaná študentmi a zamestnancami FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 
16 Bratislava 4 (ďalej len "organizátor").

3. Dôležité dátumy (začiatok a uzávierka ročníka, termín zverejnenia výsledkov 
a pod.), témy, maximálny počet pridaných fotografií v ročníku a jedného autora a 
tému, technické požiadavky, súťažné kategórie, odborná porota a jej štatút, ceny 
a počet miest na bedni stanoví pre príslušný ročník organizátor v časti Informacie-
>Aktualny rocnik.

§ 2

II. Zameranie súťaže, účastníci a priebeh výstavy spojenej so 
súťažou

1. Súťaží sa o to, ktoré z pridaných fotografií v ročníku sú najkrajšie v jednotlivých 
témach. Z výsledkov hodnotenia fotografií sa určí poradie súťažiacich.

2. Súťažiaci môže podať fotografie do ľubovoľnej témy, môže sa zúčastniť len 
jednej témy alebo viacerých alebo aj všetkých tém.

3. Počet tém v ročníku ako aj počet fotografií, ktoré je možné pridať do témy je vždy 
konečný. Pozri Informacie->Aktualny rocnik.

4. Fotosúťaž rozlišuje medzi neregistrovanými účastníkmi - návštevníkmi s právom 
hlasovať a registrovanými účastníkmi naviac s právom súťažiť.

5. Fotosúťaže sa môžu zúčastniť iba súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky na účasť, 
stanovené organizátormi. Konkrétne:

• študent FIIT STU, t.j. osoba, ktorá bola počas príslušného ročníka alebo 
jeho časti študentom FIIT STU,

• zamestnanec FIIT STU, t.j. osoba, ktorá bola počas príslušného ročníka 
alebo jeho časti zamestnancom FIIT STU,

• záujemca o štúdium na FIIT STU, t.j. osoba, ktorá prejavila hodnoverným 
spôsobom záujem o štúdium na FIIT STU (napr. podaním prihlášky na 
štúdium, účasťou na programátorskej súťaži ProFIIT apod.),

• absolvent FIIT STU, FEI STU alebo EF SVŠT, t.j. osoba, ktorá získala titul 
v niektorom informatickom odbore štúdiom na FIIT STU, alebo na jej 

http://www.foto.fiit.stuba.sk/


predchodkyni Katedre informatiky a výpočtovej techniky FEI alebo na 
Katedre počítačov EF.

6. Súťažiaci zodpovedá za udržiavanie svojho profilu, a to najmä zmeny skupiny, v 
ktorej je zaregistrovaný  a kontaktných údajov. Súťažiaci znáša z toho 
vyplývajúce dôsledky v prípade neaktuálnosti profilu. Zmenu treba nahlásiť 
organizátorovi mailom na adresu foto [at] fiit.sk. 

7. Za prihlášku do súťaže je považovaná registrácia súťažiaceho na webe fotosúťaže.
8. Pri registrovaní musí uviesť správne všetky požadované údaje. Kto má aktívne 

konto v Akademickom informačnom systéme STU, zaregistruje sa s odkazom na 
tieto údaje. 

9. Podrobnosti spôsobu zaregistrovania určia organizátori a zverejnia na portáli 
súťaže.

10. Fotografie na výstavu môžu prihlasovať iba zaregistrovaní používatelia. Po 
registrácii si fotografie pridávajú autori sami na webovej stránke súťaže.

11. Súťažiaci môžu pridávať svoje fotografie priebežne po celú dobu trvania súťaže.
12. Každý súťažiaci má právo pridať do súťaže konečný počet fotografií, na ktoré má 

neobmedzené autorské práva. Tento počet stanovia organizátori súťaže pre každý 
ročník v časti Informacie->Aktualny rocnik.

§ 3

III. Fotografie

1. Do súťaže je možné pridávať fotografie zodpovedajúce vyhlásenej téme súťaže.
2. Pridávané fotografie musia byť autorským dielom súťažiaceho.
3. Na výstavu môžu byť zaradené iba fotografie, ktoré splnia technické požiadavky 

stanovené organizátorom v časti Informácie -> Aktuálny ročník. 
4. Fotografie, ktoré nesplnia požiadavky na fotografie stanovené vyššie, nebudú na 

výstavu zaradené resp. nemajú šancu na úspech v súťaži.
5. Organizátor si vyhradzuje právo z výstavy vyradiť fotografie, alebo ich 

nezverejniť alebo urobiť iné organizačné opatrenia, najmä ak tým chce predísť 
zverejneniu neetických fotografií alebo fotografií, ktoré môžu  poškodzovať 
niekoho dobré meno alebo ak mu to ukladá právny predpis.

6. Súťažiaci môže podať len fotografie, ktoré ešte v žiadnej súťaži nezískali 
ocenenie resp. neumiestnili sa na bodovanom mieste. Toto sa vzťahuje aj na 
ocenenia resp. umiestnenia na debne získané v súťaži FIITAPIXEL. Organizátori 
vyradia zo súťaže fotografie, ktoré nezodpovedajú tejto podmienke. Môžu 
rozhodnúť aj o vyradení súťažiaceho zo súťaže.
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§ 4

IV. Priebeh hlasovania a vyhodnocovanie

1. Súťaž sa vyhodnocuje dvojako. Odborne a laicky. Súťaž má odbornú porotu. 
Popri tom bude prebiehať e-hlasovanie. Odborná porota sa riadi štatútom.

2. Návštevník portálu má možnosť hlasovať v prospech či neprospech vybraných 
fotografií. Ľubovoľný návštevník portálu FIITAPIXEL má možnosť ohodnotiť 
(najviac raz) každú fotografiu po jej podaní. Z výsledkov laického hodnotenia 
uskutočneného e-hlasovaním vzídu najlepšie fotografie v jednotlivých témach 
podľa laikov, t.j. tie fotografie, ktoré sa najviac páčili obecenstvu.

3. Návštevník portálu súťaže odovzdaním hlasu v e-hlasovaní prejavuje súhlas 
nielen s pravidlami súťaže, primerane sa naňho vzťahujúcimi, ale aj 
s všeobecnými princípmi hlasovania (rovné, priame, jedna osoba jeden hlas, 
spravodlivé, férové, nezávislé). Hlasujúci je pri hlasovaní nezávislý od 
ktoréhokoľvek súťažiaceho. Jednej fotografii odovzdáva najviac jeden hlas. Pri 
vyhodnotení hlasovania v prípade rovnosti počtu udelených hlasov bude skoršie 
vložená fotografia hodnotená ako lepšia. 

4. Organizátori môžu kontrolovať dodržanie princípov a pravidiel pri e-hlasovaní. 
Môžu vylúčiť odovzdaný hlas v prípade, ak by hlasujúci porušoval všeobecné 
princípy hlasovania alebo pravidlá súťaže alebo ak by bol z takejto činnosti 
dôvodne podozrivý. 

5. Organizátori môžu vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak 
by súťažiaci ovplyvňoval alebo sa pokúšal ovplyvniť e-hlasovanie alebo svojím 
konaním nabádal iných porušiť všeobecné princípy hlasovania alebo pravidlá 
súťaže alebo ak by bol z takejto činnosti dôvodne podozrivý.

6. Zaslané fotografie budú posudzované odbornou porotou v každej téme osobitne.
7. Odbornú porotu jej štatút ako aj filozofiu hodnotenia fotografii predstaví 

organizátor pre každý ročník osobitne v časti Informácie -> Aktuálny ročník. 
8. Organizátori môžu podľa situácie, t.j. najmä podľa počtu pridaných fotografií, 

upustiť od vyhlásenia výsledkov v niektorej kategórii. Naopak, môžu zriadiť aj 
ďalšie kategórie.

9. Mena osôb, ktoré získali ocenenie, budú zverejňované na webe Fotosúťaže. 
10. Najlepšie fotografie sa umiestnia do trvalej e-galérie FIITAPIXEL na čestné 

miesto (dvorana slávy). V novej budove FIIT STU sa použijú na výzdobu jej 
priestorov. O umiestnení dostanú ich autori diplom. Najlepší súťažiaci budú môcť 
vystaviť v e-galérii FIITAPIXEL svoju autorskú výstavu v rozsahu ktorý stanoví 
organizátor. Pre úspešných súťažiacich budú pripravené hodnotné vecné ceny.
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§ 5

V. Proces uplatňovania nárokov, opatrenia a sankcie

1. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktorých autora sa 
nedalo identifikovať. Toto sa týka aj exspirácie kategórie, do ktorej sa súťažiaci 
registroval.

2. Pokiaľ sa ukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek podmienku súťaže, výhra sa mu 
neprizná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

3. Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť 
alebo odvolať celú súťaž alebo súťaž v niektorej téme alebo kategórii. Všetky 
zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na portáli súťaže. Zmena 
pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s 
účasťou v súťaži.

4. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny nie je možné žiadnym 
spôsobom nahradiť.

5. Každý súťažiaci dáva organizátorom vložením svojich fotografií do súťaže súhlas 
s ich použitím na účely propagácie organizátorov, najmä FIIT STU a jej aktivít a 
špeciálne tejto fotosúťaže. 

6. Súťažiaci poskytuje organizátorom nevýhradnú licenciu na použitie fotografie na 
účely propagácie vo vyššie uvedenom zmysle. Súhlasí tiež v rámci tejto licencie 
so zverejnením podaných fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci 
súťaže bez nároku na honorár, a to nielen v tlačovinách vydávaných 
organizátormi súťaže, ale aj v rámci iných reklamných a propagačných 
prostriedkov. Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového 
a teritoriálneho obmedzenia s právom udeliť podlicenciu. Autorské práva 
zostávajú autorovi fotografie 

7. Má sa za to, že súťažiaci oprávnený vyzdvihnúť ceny je tou istou osobou, ktorej 
osobné údaje sú uvedené v súťažnej prihláške.

8. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú porotou vyrozumení o výsledku hodnotenia 
elektronickou poštou.

9. V oznámení o výhre bude súťažiaci upovedomený dostaviť sa na adresu 
organizátora v stanovenom termíne a čase. Ceny budú víťazom a oceneným 
odovzdané zástupcom organizátora. Súťažiaci, ktorý si má prevziať cenu, je 
povinný priniesť so sebou doklad svojej identity.

10. Pokiaľ sa súťažiaci, ktorý získal v súťaži cenu v súlade s týmito pravidlami, z 
akéhokoľvek dôvodu nedostaví, aby si cenu vyzdvihol (týka sa i prípadov, v 
ktorých oznámenie nebolo súťažiacim prevzaté), organizátor má právo cenu 
využiť v ďalšom z kôl Fotosúťaže. 

11. Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie (zrušenie) stretnutia s ocenenými 
autormi. V takomto prípade budú výhry zaslané poštou.



12. Akékoľvek nároky resp. pripomienky spojené s organizovanou súťažou, ktoré by 
mohli súťažiaci vzniesť, je treba organizátorovi v priebehu súťaže poslať na 
adresu foto [at] fiit.sk.

§ 6

VI. Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom podaných fotografií. Ďalej prehlasuje, že 
neporušil práva osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené alebo koho 
osobnostných práv by sa mohli fotografie dotýkať. Súťažiaci si tiež nie je 
vedomý, že by ktorákoľvek tretia osoba spochybňovala jeho práva k fotografiám 
alebo by sa bránila ich zverejneniu.

2. Organizátor prehlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté 
v registračnom formulári, a že bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným 
fotografiám.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať v prospech 
súťažiacich.

4. Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.
5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám 

spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad 
pridanie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)

6. Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito 
pravidlami súťaže.

7. Súťažiaci udeľuje organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov na 
účely organizovania súťaže vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona 
o ochrane osobných údajov. 
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