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Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže  

,,Olympiáda podnikový hospodár“ (ďalej len „Súťaž“)  

a je jediným a záväzným dokumentom, ktorým  

sa riadi táto Súťaž (ďalej len „Štatút“). 

 

I. 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“)  

 

II. Všeobecné podmienky 

 

1. Predmet Súťaže 

Predmetom Súťaže je testovanie znalosti študentov končiacich ročníkov stredných 

škôl ekonomického zamerania, neekonomického zamerania a stredných škôl 

zameraných na služby, v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí: 

- ekonómie, 

- podnikovej ekonomiky, 

- Európskej únie, 

- náuky o spoločnosti, 

- finančnej gramotnosti. 

 

2. Cieľ Súťaže 

Cieľmi Súťaže sú: 

2.1 Popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora 

celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. 
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2.2 Zvýšenie pripravenosti a záujmu potenciálnych uchádzačov o štúdium  

na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave  

so sídlom v Košiciach. 

 

3. Priebeh Súťaže 

3.1 Súťaž je tvorená dvoma kolami: 

a) školské kolo,  

b) celoslovenské kolo.  

3.2 Školské kolo bude pozostávať z písomnej časti. Celoslovenské kolo bude 

pozostávať z písomnej a ústnej časti. V prípade nepriaznivej epidemiologickej 

situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 bude celoslovenské 

kolo pozostávať len z písomnej časti. 

3.3 Školské kolo 

3.3.1 Školské kolo Súťaže predstavuje online test.  

3.3.2 Online test je možné vypracovať len raz. V prípade viacnásobného 

vypracovania online testu budú posudzované len výsledky z prvého 

vypracovania. 

3.3.3 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 vyučovacieho procesu realizovaného buď v prezenčnej 

alebo dištančnej forme. 

3.3.4 Školské kolá sa konajú v priebehu vopred presne vymedzeného 

termínu a času.  

3.3.5 Online test školského kola je zostavený z testových otázok z oblasti 

ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti 

a finančnej gramotnosti.  

3.3.6 Súťažiaci sa členia do troch skupín v závislosti od druhu navštevovanej 

strednej školy (súťažiaci zo stredných škôl ekonomického zamerania, 

súťažiaci zo stredných škôl neekonomického zamerania a súťažiaci  

so stredných škôl zameraných na oblasť služieb). Pre každú skupinu 

súťažiacich bude zostavený osobitný test zohľadňujúci učebné osnovy 

daného druhu strednej školy. 

3.3.7 Online test pozostáva z uzavretých testových otázok, ktoré je možné 

zodpovedať formou výberu z variant A, B, C alebo D, pričom len jeden 

variant je správny.  

3.3.8 Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré  

je pripojené na internet.  
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3.3.9 Hodnotenie výsledkov online testu realizuje automatizovaný systém. 

Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. 

3.3.10 Na celoslovenské kolo Súťaže postupujú súťažiaci podľa počtu 

získaných bodov.  

3.3.11 Výsledky školského kola Súťaže budú zverejnené najneskôr  

do 14 pracovných dní od ukončenia realizácie školského kola Súťaže 

prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú 

adresu zaregistrovanej strednej školy, zodpovednej osoby  

pre komunikáciu a koordináciu Súťaže a na e-mailovú adresu 

súťažiaceho. 

3.4 Celoslovenské kolo 

3.4.1 Celoslovenské kolo Súťaže bude prebiehať prezenčnou formou  

v priestoroch usporiadateľa na adrese – Tajovského 13, 041 30 Košice, 

Slovenská republika. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie 

na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 bude celoslovenské 

kolo Súťaže prebiehať online formou.   

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

ktorým bolo postúpenie do celoslovenského kola Súťaže oznámené. 

3.4.3 Účastník Súťaže má právo rozhodnúť sa, či sa celoslovenského kola 

Súťaže zúčastní.  

3.4.4 Celoslovenské kolo bude pozostávať z písomnej a ústnej časti.  

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku  

v súvislosti s ochorením COVID-19 bude celoslovenské kolo Súťaže 

pozostávať len z písomnej časti vo forme online testu, ktorý bude 

možné vypracovať na akomkoľvek médiu pripojené na internet. 

3.4.5 Písomná časť celoslovenského kola Súťaže bude pozostávať z testových 

otázok a slovných úloh z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, 

Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti. Testové 

otázky a slovné úlohy bude možné zodpovedať formou výberu  

z variant A, B, C alebo D, pričom len jeden variant bude správny.  

Slovné úlohy bude potrebné vypočítať a vybrať správny variant 

z ponúknutých možností.  

3.4.6 Súťažiaci sa budú členiť do troch skupín v závislosti od typu 

navštevovanej strednej školy (súťažiaci zo stredných škôl 

ekonomického zamerania, súťažiaci zo stredných škôl neekonomického 

zamerania a súťažiaci so stredných škôl zameraných na oblasť služieb). 

Pre každú skupinu súťažiacich bude zostavený osobitný test 

zohľadňujúci učebné osnovy daného druhu strednej školy. 
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3.4.7 Výsledky písomnej časti celoslovenského kola Súťaže realizovaného 

prezenčnou formou vyhodnotí odborná porota menovaná 

Organizátorom. Výsledky písomnej časti celoslovenského kola Súťaže 

realizovaného online formou vyhodnotí automatizovaný systém  

(v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie). V oboch prípadoch 

bude hodnotiacim kritériom počet správnych odpovedí.  

3.4.8 Na ústnu časť celoslovenského kola Súťaže postupuje do užšieho 

výberu 15 najlepších súťažiacich (5 súťažiacich z každej skupiny).  

Ústna časť bude pozostávať z vypracovania prípadovej štúdie, ktorú 

budú súťažiaci následne obhajovať ústne pred odbornou porotou.  

Na základe ich zodpovedania bude porota hlasovať o výsledku. 

Hlasovanie o výsledku je tajné. O výsledku rozhoduje väčšina hlasov 

členov odbornej poroty Súťaže. Ústna časť celoslovenského kola Súťaže 

v prípade online formy sa konať nebude. 

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

miestach v rámci každej skupiny stredných škôl. 

1.1.1 Všetci účastníci celoslovenského kola Súťaže budú v prípade záujmu 

prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej 

fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach  

bez povinnosti vykonania prijímacích skúšok. 

 

2. Účastníci súťaže 

2.1 Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl ekonomického zamerania, 

všetkých stredných škôl neekonomického zamerania a všetkých stredných 

škôl zameraných na oblasť služieb, študujúcich v poslednom ročníku štúdia 

na území SR, ktorí v školskom roku 2020/2021 študujú na predmetných 

stredných školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa školy (ďalej len 

„Súťažiaci“). 

2.2 Účastníkom Súťaže sú všetci Súťažiaci a zúčastnené stredné školy (ďalej len 

„Účastník Súťaže“). 

2.3 Počet študentov z rovnakej školy, ktorí sa zapoja do Súťaže nie je obmedzený. 

Do Súťaže sa môžu zapojiť študenti z rovnakej školy v ľubovoľnom počte. 

2.4 Účasť Účastníkov Súťaže v Súťaži je bezplatná. 

2.5 V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti  

v Súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo Súťaže a/alebo víťaza je oprávnený 

rozhodnúť Organizátor. 
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3. Harmonogram súťaže 

3.1 Súťaž sa bude konať v termíne od decembra 2021 do apríla 2021 podľa 

harmonogramu, ktorý stanoví Organizátor. 

3.2 Presné termíny budú oznámené Účastníkom Súťaže prostredníctvom  

e-mailovej správy a zverejnené na webovej stránke phf.euba.sk. 

 

4. Výhry súťaže 

4.1 Najúspešnejší Súťažiaci (ďalej Víťazi) získajú vecné ceny po uskutočnení 

celoslovenského kola Súťaže.  

4.2 V prípade realizácie celoslovenského kola Súťaže prezenčnou formou budú 

vecné ceny odovzdané v deň uskutočnenia celoslovenského kola Súťaže 

osobne Víťazom. Odovzdanie vecných cien sa uskutoční po ukončení a 

vyhodnotení celoslovenského kola Súťaže v priestoroch Organizátora na 

adrese – Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika. Vecné ceny 

odovzdá dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach, prípadne ním menovaný zástupca. 

4.3 V prípade realizácie celoslovenského kola Súťaže online formou budú vecné 

ceny Víťazov doručené poštovou službou na adresu strednej školy  

do 60 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výsledkov celoslovenského kola. 

4.4 Jeden Súťažiaci môže získať len jednu vecnú cenu. 

4.5 Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre Víťazov je osobné 

prevzatie vecnej ceny zo strany Víťaza v deň uskutočnenia celoslovenského 

kola Súťaže, respektíve prevzatie vecnej ceny vo forme poštovej zásielky zo 

strany zaregistrovanej strednej školy.  

4.6 Všetky neprevzaté vecné ceny prepadajú v prospech Organizátora. 

Organizátor nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia vecnej ceny. 

4.7 Vecné ceny v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné ich 

vymeniť za finančnú hotovosť. Víťaz nemá právo uplatňovať u Organizátora 

vady vecnej ceny. 

4.8 Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa 

príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

4.9 Realizácia Olympiády podnikový hospodár je spolufinancovaná z dotácie 

predsedu Košického samosprávneho kraja. 

 

 

 

http://phf.euba.sk/
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5. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

5.1 Účastníci Súťaže zaregistrovaním sa na webovej stránke phf.euba.sk v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, dobrovoľne súhlasia so spracovaním osobných údajov 

poskytnutých v rozsahu uvedenom v registračnom formulári Organizátora za 

účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania Účastníkov 

súťaže, zverejnenia Víťazov a odovzdania vecnej ceny Víťazom. Účastníci 

súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom 

formulári. Predmetné údaje budú uchovávané po dobu 2 rokov. Súhlas  

so spracovávaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať zaslaním  

e-mailu na adresu: olympiada.phf@euba.sk alebo poštou na adresu: 

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave  

so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice. 

5.2 Účastníci Súťaže zaregistrovaním sa na webovej stránke phf.euba.sk súhlasia, 

že Organizátor je v súvislosti s touto Súťažou oprávnený použiť  

v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, bezplatne Účastníkmi 

súťaže uvedené meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov navštevovanej 

strednej školy v médiách, propagačných a reklamných materiáloch. Účastníci 

Súťaže zaregistrovaním sa na webovej stránke phf.euba.sk súhlasia tiež s tým, 

že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované 

vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové 

záznamy Účastníka Súťaže. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez 

vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho 

kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým 

Organizátor záznamy v súlade s jeho určením poskytne.  

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci Účastníci Súťaže svoj súhlas  

s podmienkami tohto Štatútu a zaväzujú sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

2. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí porušia 

ustanovenia tohto Štatútu alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.  

3. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť alebo upraviť Štatút  

a zverejniť ho rovnakým spôsobom akým bola Súťaž vyhlásená. Organizátor 

si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, 

odložiť, prerušiť, predčasne ukončiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu 

Súťaže. V prípade akejkoľvek zmeny alebo úpravy Štatútu, pravidiel Súťaže 

http://phf.euba.sk/
mailto:olympiada.phf@euba.sk
http://phf.euba.sk/
http://phf.euba.sk/
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alebo iných podmienok Súťaže, s ktorými Účastník Súťaže nesúhlasí, mu 

vzniká právo odstúpiť zo Súťaže.  

4. Organizátor vyhlasuje Súťaž na svojej webovej stránke phf.euba.sk. 

5. Pravidlá Súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované  

na propagačných materiáloch v súvislosti so Súťažou, avšak tieto úplné 

pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné, úplné a konečné. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 31.10.2020. 

 

 

 

 

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

               dekan Podnikovohospodárskej fakulty 

                Ekonomickej univerzity v Bratislave  

                                                                                            so sídlom v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phf.euba.sk/

