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Tento Dodatok č. 1 k Štatútu súťaže Olympiáda podnikový hospodár  

upravuje podmienky a pravidlá súťaže v zmysle opatrení Ústredného krízového 

štábu SR v súvislostí s ochorením COVID-19 zo dňa 12. marca 2020 a 24. marca 2020. 

 

1. Organizátor Súťaže 

Organizátor Súťaže:  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 

    v Bratislave so sídlom v Košiciach  

Adresa sídla:   Tajovského 13, 041 30 Košice 

Krajina:    Slovenská republika  

Právna forma:   rozpočtová organizácia  

IČO:     00 399 957 

(ďalej len „Organizátor“)  

 

2. Predmet Dodatku 

 V zmysle čl. III. Záverečné ustanovenia, bod 3 si Organizátor vyhradzuje 

právo jednostranne zmeniť alebo upraviť Štatút súťaže zo dňa 31. januára 2020. 

 

1. Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení čl. II. Všeobecné 

podmienky, časť 3. Priebeh súťaže, bod 3.2 Štatútu a znie nasledovne: 

,,3.2 Školské a celoslovenské kolo bude pozostávať z písomnej časti.“ 

 

2. Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení čl. II. Všeobecné 

podmienky, časť 3. Priebeh súťaže, bod 3.3 Školské kolo Štatútu a znie 

nasledovne: 

,,3.3.3 Školské kolá prebiehajú online formou z domáceho prostredia študenta. 

Zaregistrované stredné školy a osoby zodpovedné pre potreby komunikácie a koordinácie 

Súťaže umožnia zaregistrovaným študentov napísať online test počas presne 

vymedzeného termínu a času v rámci dištančného vyučovacieho procesu.“ 
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,,3.3.4 Školské kolá sa konajú v priebehu vopred presne vymedzeného termínu a času.“ 

 

3. Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení čl. II. Všeobecné 

podmienky, časť 3. Priebeh súťaže, bod 3.4 Celoslovenské kolo Štatútu a 

znie nasledovne: 

,,3.4.1 Celoslovenské kolo Súťaže bude prebiehať online formou vo forme online testu.“ 

,,3.4.2 Celoslovenské kolo Súťaže nie je verejné a je prístupné len súťažiacim, ktorým bolo 

postúpenie do celoslovenského kola Súťaže oznámené." 

,,3.4.4 Celoslovenské kolo bude pozostávať len z písomnej časti vo forme online testu.“ 

,,3.4.7 Výsledky písomnej časti celoslovenského kola Súťaže vyhodnotí automatizovaný 

systém. Hodnotiacim kritériom bude počet správnych odpovedí.“ 

,,3.4.8 Písomnú časť celoslovenského kola je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, 

ktoré je pripojené na internet.“ 

,,3.4.9 Víťazmi Súťaže budú súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v 

rámci každej skupiny stredných škôl podľa počtu získaných bodov.“ 

 

4. Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení čl. II. Všeobecné 

podmienky, časť 6. Výhry súťaže Štatútu a znie nasledovne: 

,,6.1 Najúspešnejší Súťažiaci (ďalej Víťazi) získajú vecné ceny.“ 

,,6.2 Vecné ceny budú odovzdané Víťazom formou poštovej zásielky na adresu strednej 

školy.“ 

,,6.3 Odovzdanie vecných cien sa uskutoční najneskôr do 30 pracovných dní od konania 

celoslovenského kola Súťaže.“ 

,,6.4 Vecné ceny budú zaslané v mene dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.“ 

,,6.6 Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre Víťazov je prevzatie 

vecnej ceny vo forme poštovej zásielky zo strany zaregistrovanej strednej školy.“ 
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3. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Štatútu zo dňa 31. januára 2020 ostávajú bez zmeny 

v pôvodnom znení. 

 

 

V Košiciach, dňa 30.03.2020. 

 

 

 

 

 Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., v.r. 
        

               dekan Podnikovohospodárskej fakulty 

                Ekonomickej univerzity v Bratislave  

                                                                                            so sídlom v Košiciach 


