
Štatút výzvy „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT 

pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ 

 

Preambula: 
1. Vyhlasovateľ 

Vyhlasovateľom výzvy je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice – Západ, Slo-

venská republika. 

2. Účastník 

Účastníkom je každý subjekt podľa článku 3, ktorý odošle správne vyplnenú a úplnú žia-

dosť v lehote stanovenej v článku 4. 

3. Žiadosť 

Za žiadosť sa považuje úplne a správne vyplnený prihlasovací formulár spolu s povinný-

mi prílohami podľa článku 5 a 7, odoslaný v stanovenej lehote podľa článku 4. 

4. Hodnotiaca komisia 

Hodnotiaca komisia je komisia zriadená vyhlasovateľom výzvy pre účely výberu úspeš-

ných prihlásených účastníkov výzvy. Členov komisie určí vyhlasovateľ.  

5. Metodika hodnotenia 

Metodika hodnotenia je interným dokumentom vyhlasovateľa. Za prípravu metodiky hod-

notenia je zodpovedný vyhlasovateľ výzvy, ktorý je povinný metodiku hodnotenia predlo-

žiť hodnotiacej komisii. Na základe dokumentu metodiky hodnotenia hodnotiaca komisia 

určuje poradie účastníkov výzvy a vyberá úspešných účastníkov.  

6. Predmet výpožičky 

Predmetom výpožičky je sada LEGO® Education SPIKE™ Prime vypožičaná na obdobie 

3 rokov, ktorá je majetkom vyhlasovateľa výzvy. 

7. Odborný garant 

Odborný garant je učiteľ základnej školy. Každý účastník výzvy menuje minimálne jed-

ného a maximálne troch odborných garantov. Povinnosťou každého odborného garanta je 

prezenčná účasť na tréningu/workshope pre učiteľov základných skôl, ktorý organizuje 

vyhlasovateľ výzvy. Odborný garant je zodpovedný za prípravu plánu aktivít s LEGO® 

Education SPIKE™ Prime pre študentov, priebeh aktivít študentov s predmetom výpožič-

ky (LEGO® Education SPIKE™ Prime), prípravu priebežnej správy o využití predmetu 

výpožičky. 

 

A. Vyhlasovateľ a organizátor 

Článok 1 

Vyhlasovateľom a organizátorom výzvy „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre 

lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Zá-



pad, Slovenská republika. (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Vyhlasovateľ výzvy určuje štatút, har-

monogram, koordináciu výzvy a zabezpečuje vyhlásenie výsledkov výzvy. Vyhlasovateľ dbá 

na transparentný a čestný priebeh výzvy. 

Výzva je realizovaná s podporou Mesta Košice a s podporou cezhraničného programu Inter-

reg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020.  

 

B. Poslanie a cieľ 

Článok 2 

Vyhlasovateľ vyhlasuje výzvu na tému „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lep-

šiu uplatniteľnosť na trhu práce“. Úspešný účastník výzvy získa vypožičanie edukatívnych 

sád LEGO® Education SPIKE™ Prime za účelom skvalitnenia systému vzdelávania. Cieľom 

výzvy je zvýšiť kvalitu vzdelávania základných škôl v Košiciach v oblasti IT, prostredníc-

tvom zapožičania materiálno technického vybavenia LEGO® Education SPIKE™ Pri-

me. Súčasťou ceny je zaškolenie minimálne jedného odborného garanta. 

 

C. Účastníci výzvy 

Článok 3 

Do výzvy sa môžu prihlásiť základné školy so sídlom na území Košického samosprávneho 

kraja zriadené v zmysle § 32 podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon).   

 

D. Časový harmonogram 

Článok 4 

Vyhlásenie výzvy: 25.08.2021 

Uzávierka výzvy: 13.09.2021 

Termín vyhlásenia výsledkov výzvy: 17.09.2021 

Dátum odovzdávania LEGO® Education SPIKE™ sád úspešným účastníkom: 29.09.2021 

 

E. Podmienky 

Článok 5 

Účastník sa do výzvy prihlási zaslaním vyplnenej žiadosti vo formáte nazovskoly.doc (.docx) 

a taktiež zaslaním skenu vyplnenej a podpísanej žiadosti vo formáte nazovskoly.pdf, ktorú je 

potrebné zaslať elektronickou poštou na e-mailovú adresu vyhlasovateľa: 

lego.skolstvo@kosice.sk. 

 

Článok 6 

Každý účastník výzvy je povinný určiť jedného až troch odborných garantov zodpovedných 

za aktívne využívanie sád LEGO® Education SPIKE™ Prime na základnej škole úspešného 

účastníka výzvy. 

 



 

 

Článok 7 

Každý účastník výzvy sa môže podľa článku 3 prihlásiť len s jednou žiadosťou. K zaslaným 

žiadostiam je nutné pripojiť Prihlasovací formulár a povinné prílohy dostupné na:  

https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-pre-zakladne-skoly-o-lego-education-spike-prime-sety 

 

Žiadosť pozostáva z nasledujúcich dokumentov: 

1. Prihlasovací formulár: 

Prihlasovací formulár zahŕňa nasledujúce povinné informácie. 

-  názov školy a adresu, údaje o štatutárnom zástupcovi, údaje o kontaktnej 

   osobe, e- mail, telefonický kontakt  

-  motivačný list  

-  plán prác a aktivít v prípade úspechu vo výzve 

-  správu o aktuálnej situácií a o počte LEGO sád, ktorými škola disponuje 

 

2. Povinné prílohy: 

- štruktúrovaný životopis minimálne jedného a maximálne troch odborných garantov 

- súhlas so spracovaním osobných údajov   

Žiadosti je potrebné zaslať elektronickou poštou na e-mailovú adresu vyhlasovateľa výzvy:  

lego.skolstvo@kosice.sk. 

Všetky žiadosti musia byť podpísané štatutárnym zástupcom školy, alebo ním poverenou oso-

bou (doklad o poverení musí tvoriť súčasť žiadosti). 

 

Článok 8 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na archiváciu prijatých žiadostí. 

 

Článok 9 

Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené, chybne adresované, neúplné, stra-

tené, poškodené alebo nedoručené žiadosti, či už kvôli technickým problémom postihujúcim 

elektronickú komunikáciu, alebo iným problémom. 

  

Článok 10 

Prihlásením sa do výzvy vyjadruje účastník svoj úplný a bezpodmienečný súhlas so štatútom 

výzvy a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu dodržiavať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedy-

koľvek pozmeniť alebo upraviť štatút výzvy, ako aj právo výzvu predĺžiť, skrátiť, odložiť, 

prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

tejto výzvy. 

 

https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-pre-zakladne-skoly-o-lego-education-spike-prime-sety


F. Priebeh a hodnotenie 

Článok 11 

Hodnotiť sa budú prijaté žiadosti, ktoré účastník zašle elektronickou poštou na e-mailovú ad-

resu vyhlasovateľa výzvy uvedenú v článku 7. 

 

Uzávierka prihlášok je 13.09.2021. 

 

Článok 12 

Vyhlasovateľ výzvy zriaďuje na účely vyhodnotenia doručených žiadostí hodnotiacu komisiu, 

ktorá posúdi všetky doručené žiadosti. Počet odovzdaných sád LEGO® Education SPIKE™ 

Prime pre víťazné školy určí hodnotiaca komisia na základe splnenia podmienok uvedených 

v štatúte výzvy a získania najvyššieho počtu bodov. 

Hodnotiaca komisia sa pri svojej práci riadi metodikou hodnotenia. Rozhodnutia komisie sú 

konečné. Voči rozhodnutiam hodnotiacej komisie nie je možné podať odvolanie, ani využiť 

iný opravný prostriedok. 

Medzi členov hodnotiacej komisie patria:  

a) Primátor mesta Košice 

b) Vedúca oddelenia školstva 

c) Referent z oddelenia školstva 

d) Vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja 

e) Štatutárny zástupca združenia IT Valley Košice 

 

Komisia bude rokovať v zbore pričom výber škôl musí podliehať konsenzu všetkých jej čle-

nov. Cieľom hodnotiacej komisie bude vybrať školy, ktoré svojim plánom aktivít preukazujú 

schopnosť využiť LEGO® Education SPIKE™ Prime sady čo najefektívnejšie.  

 

Článok 13 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z výzvy žiadosti, ktorých obsah môže budiť pohor-

šenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo žiadosti, ktoré nie sú v súlade 

s platnými zákonmi. Žiadosti, ktoré nesplnia podmienky štatútu, nebudú do výzvy zaradené. 

Každý účastník je zodpovedný za obsah žiadostí.   

 

Článok 14 

Vyhlasovateľ výzvy bude po vyhodnotení kontaktovať úspešných účastníkov výzvy elektro-

nickou poštou. 

 

G. Ceny 

Článok 15 

Vyhlasovateľ výzvy poskytne vypožičanie edukatívnych sád LEGO® Education SPIKE™ 

Prime v nasledujúcom počte: 160 pre základné školy. Počet získaných edukatívnych sád LE-

GO® Education SPIKE™ Prime bude určených na základe výsledkov hodnotiacej komisie. 



Výherná škola môže získať vypožičanie minimálne 1 a maximálne 20 edukatívnych sád LE-

GO® Education SPIKE™ Prime.  

 

Článok 16 

Vlastníkom odovzdaných LEGO sád bude vyhlasovateľ výzvy. Školám budú sety LEGO® 

Education SPIKE™ Prime zapožičané formou zmluvy o výpožičke. Na základe zmluvy o 

výpožičke bude mať každá základná škola podmienku predložiť vyhlasovateľovi výzvy in-

formatívnu správu o aktuálnom využití zapožičaných sád LEGO® Education SPIKE™ Prime 

minimálne raz ročne od začiatku platnosti zmluvy o výpožičke.   

V prípade, nedostatočného využitia predmetu výpožičky bude mať vyhlasovateľ nárok na 

odobratie predmetu výpožičky a ich zapožičanie inému účastníkovi výzvy, ktorý sa umiestnil 

v súťaži za posledným úspešným účastníkom vo vyhodnotení výzvy. 

 

Článok 17 

Vyhlasovateľ výzvy sa zaväzuje zaškoliť nominovaných odborných garantov výherných zá-

kladných škôl na prácu s LEGO® Education SPIKE™ Prime v počte minimálne 1 odborný 

garant pre základnú školu.  

 

Článok 18 

Účasť vo výzve ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak plniť peňažnou 

formou. Úspešní účastníci výzvy nie sú oprávnení požadovať od vyhlasovateľa akékoľvek 

ďalšie plnenia nad rámec poskytnutej odmeny podľa článku 11, 12 a 13. Účastníci nemajú 

nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, než na plnenia uvedené v tomto šta-

túte výzvy. 

 

H. Záverečné ustanovenia 

Článok 19 

Každý účastník výzvy zaslaním žiadosti do výzvy akceptuje štatút výzvy. Akékoľvek námiet-

ky voči priebehu výzvy je možné podať písomne na adresu vyhlasovateľa. Tieto však nemajú 

odkladný účinok na priebeh a hodnotenie výzvy. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na archiváciu prijatých žiadostí. Vyhlasovateľ nezodpovedá 

za porušenie autorských práv zo strany účastníka výzvy.  

Vyhlasovateľ je oprávnený osobné údaje spracúvať najmä na účely realizácie výzvy, jeho 

propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne 

na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doru-

čeného vyhlasovateľovi výzvy odvolať (počas doby konania projektu to však má za následok 

vylúčenie z výzvy a ukončenie zmluvy o výpožičke). Odvolanie súhlasu voči jednému z 

oprávnených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Oprávnené 

subjekty smú osobné údaje účastníka spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník má 

vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä podľa § 20 a 

súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje účastníka je možné bezplatne zverejniť 

v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane  internetu) a/alebo propagačných materiá-



loch vyhlasovateľa, s čím účastník prihlásením sa do výzvy výslovne súhlasí. Osobné údaje 

účastníka môžu oprávnené subjekty spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovna-

kom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje účastník vyhlasovateľovi výzvy aj súhlas na 

využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. 

Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým, že sa môže od nich požadovať, aby sa zapojili 

do propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu v akejkoľvek forme za 

tieto propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať, okrem iného, ich mená, informá-

cie o škole, fotografie z odovzdávania cien. Všetky osobné údaje poskytnuté vyhlasovateľovi 

budú použité výhradne v súvislosti s touto výzvou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnim-

kou pre účely výzvy (vrátane následnej propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte). 

Účastník výzvy má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s jeho účasťou vo vý-

zve a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňo-

vaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich 

ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, 

ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie 

plne zodpovedný. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitos-

tiach týkajúcich sa tejto výzvy.  

V prípade rozporu medzi štatútom výzvy, alebo ich časťami uvedenými na propagačných ma-

teriáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom tohto štatútu, platí znenie 

tohto štatútu. 

 

V Košiciach, dňa 25.08.2021 

 

 


