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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ZMEŇTE VÍZIU NA PROJEKT” - 7. ROČNÍK 

 

 

Organizátorom a realizátorom súťaže je ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. so sídlom v Cigaciciach, 

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, zapísaná do registra podnikateľov vedeného Okresným súdom 

Zielona Góra, VIII. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra KRS 0000089825, základné 

imanie 93 360 220 PLN, NIP (DIČ) 927-000-52-36 

 

 

1. Dĺžka trvania súťaže 

 

Súťaž sa začína 22. 11. 2018 a bude trvať do 31. 1. 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže je 

plánované na 28. 2. 2019. Konečný termín zasielania prác je 31. 1. 2019 (zohľadňuje sa dátum 

doručenia prác organizátorovi). Súťaž je medzinárodná – môžu sa jej zúčastniť osoby, ktoré 

reprezentujú architektonické štúdiá zo 7 krajín: Poľsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Litva, 

Lotyšsko a Estónsko.  

 

2. Cieľ súťaže 

 

Cieľom súťaže je výber projektu, ktorý podľa hodnotenia poroty predstaví návrh, ktorý bude 

vizuálne aj koncepčne najkonzistentnejší, a zároveň bude najlepšie zakomponovaný do mestskej 

zástavby – má to byť objekt, ktorý vyjadruje silu krásy architektúry a charakterizujú ho 

najdôležitejšie vlastnosti trvalo udržateľnej výstavby.  

 

3. Zadanie súťaže 

 

Účastníci súťaže majú za úlohu predstaviť ľubovoľný objekt, kde hlavným kritériom hodnotenia 

bude dizajn budovy – jej koncepčná a vizuálna konzistentnosť, ako aj spôsob jej integrácie do 

mestskej zástavby. V zmysle motta tohto ročníka súťaže „Sila krásy architektúry” je potrebné 

predstaviť objekty, ktoré boli vytvorené v súlade s ideou trvalo udržateľnej výstavby. Táto idea 

zahŕňa sedem parametrov, ktoré by mala spĺňať moderná budova: nehorľavosť, tepelný komfort, 

akustický komfort, odolnosť, estetika, paropriepustnosť a recyklácia.  

 

4. Rozsah súťaže 

 

4.1 Súťaž je určená architektonickým štúdiám (je potrebné uviesť tvorcu alebo tvorcov, 

prípadne hlavného projektanta), ktoré pôsobia v niektorej z týchto siedmich krajín: Poľsko, 

Čechy, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko alebo Estónsko. 

 

Z uvedenej skupiny budú vybratí víťazi súťaže. 
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4.3 Do súťaže je možné prihlásiť projekty objektov zrealizovaných v roku 2018 v dvoch 

kategóriách: nový objekt a modernizovaný objekt. Je možné predkladať projekty v obidvoch 

kategóriách. Podmienkou kvalifikácie prác do súťaže je, aby bolo v realizácii exponované 

riešenie z minerálnej vlny ROCKWOOL. 

 

4.4 Projekty realizovaných objektov zaslané organizátorovi súťaže sa musia týkať objektov 

nachádzajúcich sa na území niektorej z týchto siedmich krajín: Poľsko, Čechy, Slovensko, 

Maďarsko, Litva, Lotyšsko alebo Estónsko. 

4.5 Súťaž zahŕňa všetky typy budov, napríklad verejné objekty, vzdelávacie, osvetové, 

obchodné budovy, rodinné domy a viacbytové obytné budovy. 

 

4.6 Účastníkom súťaže môže byť architektonické štúdio,  ktoré pôsobí na území krajín: 

(Poľsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko).  

 

4.7 Architektonické štúdio môže do súťaže prihlásiť jeden projekt v zvolenej kategórii alebo po 

jednom projekte v obidvoch kategóriách. 

 

4.8 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy ROCKWOOL a členovia poroty súťaže ani 

členovia ich rodín, ani iné osoby, ktoré sa priamo podieľajú na organizácii súťaže. Za 

členov najbližšej rodiny uvedených vyššie sa považujú: rodičia, zákonní zástupcovia, 

súrodenci, manželia, deti, rodičia manželov a osoby vo vzťahu osvojenia so 

zamestnancom. 

 

5. Prihlásenie do súťaže 

 

5.1 Účasť v súťaži je bezplatná. 

 

5.2 Prihlásenie práce do súťaže prebieha: 

 

a) vyplnením prihlasovacieho formulára a vyhlásenia, ktoré sa nachádza na internetovej 

stránke www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt 

 

b) zaslaním prihlasovacieho formulára a vyhlásenia účastníka, ktoré sa nachádza na stránke  

www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt obsahujúceho: 

 

▪ Meno a priezvisko prihlasujúcej sa osoby 

▪ Názov dizajnového štúdia a osobné údaje autora (autorov), prípadne hlavného projektanta 

▪ Kontaktné telefónne číslo 

▪ E-mailovú adresu 

▪ Typ objektu 

▪ Kategóriu, v ktorej sa prihlasuje objekt 

▪ Informáciu, či ide o objekt zrealizovaný v roku 2018. 

 

      c) Zaslaním súťažnej práce obsahujúcej: 

http://www.zmienwizjewprojekt.pl/
http://www.zmienwizjewprojekt.pl/
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▪ Základné výkresy, vizualizácie projektu alebo fotografie makety navrhovaného objektu 

v rozlíšení min. 300 DPI 

▪ Vyplnený formulár s informáciami a technickými údajmi - informácie týkajúce sa použitých 

riešení. Popisnú charakteristiku objektu, max. 3000 znakov 

 

5.3 Podmienkou účasti v súťaži je spoločne so súťažnou prácou zaslať podpísané vyhlásenia, 

ktoré je k dispozícii na stránke www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt,poštou alebo mailom 

na nižšie uvedenú adresu spoločnosti. 

 

5.4 Adresa zasielania súťažnej práce a podpísaného vyhlásenia: 

 

▪ E-mailová adresa: contest@rockwool.com, predmet správy: SÚŤAŽ ZMEŇTE VÍZIU NA 

PROJEKT (pozor! – maximálna veľkosť e-mailu – 10 MB) 

▪ Adresa spoločnosti: Halina Kučerová, ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31  Bohumín, 

ČR s poznámkou SÚŤAŽ ZMEŇTE VÍZIU NA PROJEKT 

 

6. Forma spracovania súťažných prác 

 

6.1 Súťažné práce by mali byť umiestnené na jednej doske – doska by mala obsahovať projekt 

a fotografie objektu, ako aj iné údaje, ktoré účastník považuje za potrebné.  

 

a) Práce zasielané elektronicky: 

 

▪ rozmery práce 70 x 100 cm 

▪ grafický projekt pripravený v mierke 1:1 v rozlíšení 150 dpi 

▪ každé písmo zmeniť na kurzívu, práca sploštená bez vrstiev 

▪ všetky farby uložené v CMYK 

▪ projekt uložený v jednom z formátov: PDF, TIFF, EPS, JPG 

▪ názvy súborov bez poľských znakov typu "ć" atď. 

▪ max. veľkosť správy 10 MB - ak sú posielané súbory väčšie, pošlite viac správ s tým istým 

predmetom 

▪ charakteristika objektu nemusí byť integrálnou súčasťou dosky - max. rozsah - 3000 

znakov 

▪ vyplnený formulár Excel s informáciami a údajmi týkajúcimi sa súťažnej práce 

 

6.2 Výhradnú zodpovednosť za pravdivosť uvedených informácií znáša účastník. Organizátor 

nezodpovedá za to, ak účastník poskytne nepravdivé alebo cudzie údaje. 

 

6.3 Ak prihláška alebo práce nebudú spĺňať nižšie uvedené požiadavky, najmä ak: 

 

▪ prihlásenie nebude vykonané prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na 

internetovej stránke www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt 

▪ práce budú zaslané v iných rozmeroch, ako je požadované, 

http://www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt
http://www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt
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▪ práce budú doručené v stave, ktorý znemožňuje ich vyhodnotenie a neskoršie použitie, 

▪ práce budú porušovať práva alebo osobné vlastníctvo tretích strán, 

▪ prihláška spolu s prácami bude poslaná po termíne uvedenom v pravidlách, táto prihláška 

a práce sa budú považovať za neplatné a nebudú zaradené do súťaže. 

 

6.4 Organizátor nezodpovedá za včasné konanie doručiteľov, ani za poškodenie ani zničenie 

prác počas ich doručovania do súťaže. 

 

6.5 Práce zaslané do súťaže organizátor nevracia. 

 

7. Ceny 

 

7.1 V súťaži budú udelené nasledovné štatutárne ceny 

Ceny pre architektov: 

 

▪ Grand Prix - 1 x 5000 EUR v kategórii „Nový objekt” 

▪ Grand Prix - 1 x 5000 EUR v kategórii „Modernizovaný objekt” 

▪ 3 x 1000 EUR čestné uznania v kategórii „Nový objekt” 

▪ 3 x 1000 EUR čestné uznania v kategórii „Modernizovaný objekt” 

 

7.2 Ku každej cene získanej v súťaži je pripojená dodatočná peňažná odmena, vypočítaná 

podľa nasledujúceho vzorca: ([{hodnota ceny*10}/9]-hodnota ceny), zaokrúhlené na celé 

eurá), určená na pokrytie dane z výhry v súťaži. Dodatočné peňažné odmeny uvedené 

v predchádzajúcej vete organizátor strhne a pomocou nich ako platiteľ zaplatí príslušnú 

daň z príjmu fyzických osôb z výhry v súťaži v súlade s článkom 41 ods. 4 v súvislosti s čl. 

30 ods. 1 bod 2 zákona o dani z príjmu fyzických osôb, ak sa daň z príjmu bude platiť 

v Poľsku. ROCKWOOL Polska si vyhradzuje právo vyrovnať zásady platby dane z príjmu 

iným spôsobom, ak daňová povinnosť vznikne mimo územia Poľska.   

 

7.3 Víťazi nemôžu požadovať iné odmeny, ako uvádzajú tieto predpisy. 

7.4 Cenu si môže prevziať len víťaz súťaže alebo zástupca víťazného kolektívu, ceny nemôžu 

byť odovzdané tretej osobe. 

 

7.5 Porota si vyhradzuje možnosť zmeniť počet cien v jednotlivých kategóriách. 

 

7.6 Ceny budú udelené porotou súťaže pod vedením: 

• Ewa Kuryłowicz - architektka 

• Robert Konieczny – architekt 

• Jaroslav Dokoupil – architekt 

• Péter Reicher- architekt 
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8. Kritériá hodnotenia 

 

8.1 Cena poroty – súťažné práce budú hodnotené podľa nasledovných kritérií: 

▪ Vizuálna a koncepčná konzistencia 

▪ Novátorstvo 

▪ Spôsob integrácie objektu do mestskej zástavby 

▪ Konštrukcia v súlade s ideou trvalo udržateľnej výstavby, ktorá zahŕňa sedem 

parametrov: nehorľavosť, tepelný komfort, akustický komfort, odolnosť, estetika, 

paropriepustnosť a recyklácia 

 

      9. Rozhodnutie súťaže a vyhlásenie výsledkov 

 

9.1 Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke 

www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt do 28. 2. 2019 Víťazi súťaže budú informovaní 

telefonicky alebo mailom. 

 

9.2 Ceny budú víťazom odovzdané do 30. 4. 2019. 

 

9.3 Architektonické štúdio je do štyroch dní odo dňa doručenia informácie o výhre povinné 

organizátorovi potvrdiť účasť na slávnostnom odovzdávaní cien. 

 

9.4 Účastník nemá právo odovzdať cenu. 

 

9.5 Účastník stráca právo na cenu v nasledujúcich situáciách: 

1) v prípade, že s účastníkom nie je možné sa skontaktovať 

2) v prípade, že účastník odmietne si prevziať cenu. 

 

9.6 Organizátor nezodpovedá za nezrovnalosti v súvislosti s prevádzkou elektronickej pošty. 

 

10. Autorské práva 

 

10.1 Účastník je povinný spolu so súťažnou prácou predložiť vyhlásenie, že je autorom 

zaslanej práce a táto nenarušuje žiadne práva, osobné vlastníctvo tretích osôb, ani právne 

predpisy. 

 

10.2 Účastník je povinný spolu so súťažnou prácou poslať vyhlásenie, že je výhradným 

vlastníkom autorských práv práce prihlásenej do súťaže alebo získal súhlas subjektu, 

ktorému patria autorské práva. 

 

10.3 Práca účastníka, ktorý organizátorovi nepredložil vyhlásenia uvedené v bode 10.1 a 10.2, 

nebude zaradená do súťaže. 

 

10.4 V prípade, že na súťažnú prácu zaslanú účastníkom začne uplatňovať práva tretia strana, 

výhradnú zodpovednosť z toho titulu bude znášať účastník. 

http://www.rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt
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10.5 Po doručení organizátorovi súťažnej práce spolu so správnym prihlásením do súťaže 

účastník organizátorovi udeľuje neodvolateľný súhlas na použitie ním zaslanej súťažnej 

práce nasledovným spôsobom: 

▪ umiestnenie a predstavenie projektov spolu s názvom objektu, ako aj uvedením 

autora/autorov projektu na stránke súťaže  rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt  

▪ záznam a reprodukciu prác ľubovoľnou technikou, vrátane tlače, reprografie, 

magnetického záznamu a digitálneho záznamu,  

▪ verejná prezentácia prác v sídle organizátora 

▪ verejná prezentácia prác mimo sídla organizátora, na mieste a v čase ním určenom, 

ako súčasť posúťažnej výstavy 

▪ ukladanie prác do pamäti počítača, na ich neskoršie použitie organizátorom za 

podmienok stanovených týmito podmienkami 

▪ zverejnenie prác na internetovej stránke organizátora 

▪ publikovanie prác v odborných časopisoch/publikáciách (ktorých vydavateľstvá sú 

mediálnymi partnermi súťaže) 

▪ spracovanie fotografií, vrátane umiestňovania na nich textu, kompilácie s inými prácami 

 

10.6 Víťaz súťaže dodatočne udeľuje organizátorovi súhlas s použitím ním zaslanej súťažnej 

práce bez časového obmedzenia, taktiež nasledovným spôsobom 

 

▪ uvedenie originálu a exemplárov, na ktorých boli zaznamenané práce, 

v ľubovoľnom počte do obehu ako informačných alebo reklamných materiálov 

organizátora 

▪ prezentácia prác ako ilustrácie reklamných kampaní vedených organizátorom 

 

10.7 Účastník súťaže sa zaväzuje, že neposkytne súhlas s využitím ním odoslanej súťažnej 

práce vo vyššie uvedenom rozsahu tretím stranám. 

 

Podmienkou účasti v súťaži je: 

 

▪ súhlas s novinárskym dokumentovaním slávnostného odovzdávania cien, fotografovaním 

a publikovaním fotografií víťazov súťaže a poskytnutím/zverejnením fotografie víťazov 

súťaže organizátormi. 

▪ súhlas so zverejnením osobných údajov víťazov súťaže (mena, priezviska) v súvislosti 

s vyhlásením výsledkov súťaže. 

▪ Zaslaním práce so súťaže účastník vyjadruje súhlas s vyššie uvedeným. 

 

10.8 Účastník súťaže sa zaväzuje oslobodiť organizátora zo všetkých nárokov osôb, ktoré 

vystúpia proti nemu z dôvodu narušenia ich autorských práv alebo neoprávneného 

rozširovania fotografie. Ak strany nedospejú k trojstrannej dohode s uvedenou osobou, na 

základe ktorej táto vyjadrí svoj súhlas s prevodom všetkých vyššie uvedených povinností 

na účastníka súťaže, účastník súťaže sa zaväzuje splniť požiadavky týchto osôb, a to čo 

najskôr po doručení takejto požiadavky od organizátora. Ak účastník súťaže uzná, že 
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požiadavky nie sú opodstatnené, zaväzuje sa vstúpiť do sporu a oslobodiť v tomto zmysle 

organizátora od všetkých dodatočných nákladov súvisiacich s vedením takéhoto sporu. 

 

11. Osobné údaje 

 

11.1 Prevádzkovateľom osobných údajov zhromažďovaných od účastníkov a víťazov je 

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., so sídlom v Cigaciciach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, 

zapísaná do registra podnikateľov vedeného Okresným súdom Zielona Góra, VIII. hospodárske 

oddelenie Štátneho súdneho registra KRS 0000089825, základné imanie 93 360 220 PLN, NIP 

(DIČ) 927-000-52-36. 

 

11.2 Spracovanie osobných údajov sa uskutoční za podmienok stanovených v Nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

11.3 Prevádzkovateľ osobných údajov vymenoval inšpektora na ochranu údajov dohliadajúceho na 

správnosť spracovania osobných údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej 

adresy: ldpo@rockwool.com  

 

11.4 Údaje účastníkov súťaže a víťazov budú spracované s cieľom organizovania a vykonávania 

súťaže.  

 

11.5 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné pre účasť v súťaži. 

 

11.6 Účastníkom súťaže, ktorí poskytnú svoje osobné údaje, majú právo na prístup k svojim 

údajom a s výhradou ustanovení zákona majú právo na: 

a) opravu údajov, 

b) vymazanie údajov, 

c) obmedzenie spracovania údajov, 

d) podanie námietky, 

e) zrušenie súhlasu v každej chvíli. Odstúpením od súhlasu nie je dotknutá zákonnosť 

spracovania, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu. 

 

11.7 Organizátor bude od účastníkov zhromažďovať tieto údaje: 

a) meno a priezvisko, 

b) e-mailovú adresu, 

c) kontaktné telefónne číslo.   

  

11.8 Údaje účastníkov súťaže nebudú sprístupňované tretím stranám s výnimkou ustanovení 

stanovených zákonom. Príjemcami osobných údajov budú subjekty poskytujúce služby súvisiace 

s organizáciou súťaže, napr. so zasielaním cien, e-mailových správ účastníkov súťaže, a konajúce 

v zmysle príslušných zmlúv poverenia spracovaním osobných údajov. 

 

mailto:ldpo@rockwool.com
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11.9 Údaje účastníkov súťaže budú uchovávané počas obdobia potrebného na realizáciu vyššie 

uvedených cieľov. 

 

11.10 Organizátor používa technické a organizačné prostriedky, ktorých cieľom je správne 

a rizikám a kategórii údajov, ktoré sú predmetom ochrany, zodpovedajúce zabezpečenie 

zverených osobných údajov. Organizátor implementoval primerané prostriedky s cieľom 

zabezpečenia úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku pri súčasnom zohľadnení stavu 

technických poznatkov, nákladov na implementáciu a charakteru, rozsahu, cieľa a kontextu 

spracovania a rizika narušenia práv a slobôd fyzických osôb s rôznymi pravdepodobnosťami 

výskytu a závažnosti ohrozenia. Organizátor konkrétne berie do úvahy riziko súvisiace so 

spracovaním osobných údajov vyplývajúce z: 

 

a) náhodného zničenia alebo zničenia v rozpore so zákonom, 

b) straty, zmeny, neoprávneného zverejnenia údajov, 

c) neoprávneného prístupu k zasielaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným 

údajom. 

 

12. Reklamácie 

  

12.1 Všetky reklamácie súvisiace so súťažou musia byť predkladané písomne spolu 

s odôvodnením na adresu organizátora s poznámkou „Reklamácia vo veci súťaže”. 

Reklamácie po ukončení súťaže môžu byť podávané najneskôr do 14 dní od oznámenia jej 

výsledkov na internetovej stránke organizátora. 

 

12.2 Organizátor reklamáciu preskúma do 14 dní od dátumu jej doručenia. O výsledkoch 

reklamácie bude účastník informovaný bežnou alebo elektronickou poštou. 

 

12.3 Rozhodnutie organizátora týkajúce sa reklamácie je konečné a nie je možné sa voči nemu 

odvolať. 

 

13. Záverečné poznámky 

 

13.1 Pravidlá súťaže sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle ROCKWOOL Polska Sp. z o. o. a na 

internetovej stránke rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt  

 

13.2 Tieto pravidlá sú jediným dokumentom stanovujúcim pravidlá pre priebeh súťaže. 

 

13.3 Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny pravidiel do posledného dňa 

predkladania súťažných prác. 

 

13.4 Tieto pravidlá sú verejné a budú zverejnené na internetovej stránke súťaže 

rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt 

 



 

 
 

GROUP 
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13.5 Účasťou v súťaži účastník plne akceptuje ustanovenia pravidiel a vyjadruje neodvolateľný 

súhlas s uplatňovaním všetkých ustanovení týchto pravidiel. 

13.6 Táto súťaž sa riadi poľským hmotným právom. 

13.7 V záležitostiach, ktoré neupravujú tieto pravidlá sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. 

13.8 Všetky spory vyplývajúce zo vzájomných záväzkov súvisiacich s touto súťažou bude riešiť 

všeobecný súd územne príslušný vzhľadom na sídlo organizátora. 


