
Štatút �. ročníka súťaže

„Garden Semmelrock“ 
pre študentov stredných škôl so zameraním 
na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu

Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá �. ročníka súťaže pre študentov stredných škôl so zameraním 

na staviteľstvo alebo na krajinnú tvorbu, predmetom ktorej je vypracovanie štúdie/návrhov záhradnej architektúry 

rodinných domov ako aj verejných priestorov a to podľa kritérií stanovených vyhlasovateľom súťaže, spoločnosťou 

SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: ��������, Trnavská cesta ����, ��� �� Sereď, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. �����/T (ďalej len „Semmelrock“). Štatút 

súťaže bude zverejnený na webovej stránke www.semmelrock.sk. Tento štatút je jediným platným dokumentom, 

ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže „GARDEN SEMMELROCK“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je vypracovaný 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa § � a § � zákona č. ���/���� Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Štatút �. ročníka súťaže „Garden Semmelrock“ pre študentov 
stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu

�. Technickú realizáciu a servis zabezpečuje spoločnosť 

SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: ��������, 

Trnavská cesta ����, ��� �� Sereď, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. �����/T.

   ktoré musia byť vyšpecifikované a popísané 

    kritéria bude projekt vyradený zo súťaže).

    zadaniach, podľa stanovených kritérií. Jednotlivé 

   uvedené v jednotlivých prílohách.

Zadanie č. �: RODINNÝ DOM (bez konkrétneho pôdorysu 
a situácie) – vypracovať návrh spevnených plôch a oddycho-

vej zóny pri rodinnom dome, veľkosť pozemku ako aj jeho 

tvar je ľubovoľný, musí však spĺňať nasledovné kritériá:

ź Koeficient zelene: min. �,��

 �.�  vypracuje zadanie, ktoré musí spĺňať nasledovné 

I. Cieľ súťaže 

�. Dňa ��.��.���� budú vyhlásené výsledky súťaže. Miesto 

konania vyhlásenia výsledkov bude upresnené v priebehu 

súťaže.

   do ��.��.����.

�. Súťažiaci sa do súťaže o výhru zapojí tak, že:

II. Vyhlasovateľ súťaže, technická 
realizácia a servis súťaže  

   na webovej stránke   www.semmelrock.sk

   Bližšie podklady k jednotlivým zadaniam sú 

ź Pozemok: ��� – ��� m²

 �.�  sa zaregistruje prostredníctvom prihlášky 

�. Cieľom súťaže je podpora mladých talentov pri ich 

tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby 

mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri reali-

zácii návrhov záhradnej architektúry rodinných domov ako 

aj verejných priestorov. Cieľom súťaže je aj podpora študen-

tov pri ich odbornom raste a podpora prípravy študentov 

k úspešnému vstupu na trh práce. Poslaním súťaže je aj 

tvorba konkurenčného prostredia pre školy na vzájomné 

porovnávanie schopností, zručností a kvality vyučovacieho 

procesu. Súťaž je propagačnou súťažou a nie je hazardnou 

hrou v zmysle zákona č. ���/���� Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.

�. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území 

Slovenskej republiky.

   v sekcii Novinky v termíne od ��.��.���� 

�. Metodickým gestorom súťaže je Štátny inštitút odbor-

ného vzdelávania, Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

�. Súťaž je dobrovoľná činnosť študentov a môžu sa jej 

zúčastniť všetci žiaci denného štúdia strednej školy, študĳ-

ného odboru staviteľstvo alebo krajinná tvorba (ďalej len 

„súťažiaci“). Cieľom súťaže je zapojiť do vypracovania 

zadaní čo najväčší počet študentov.

   - maximálne využitie produktov Semmelrock, 

�. Súťaž prebieha v dvoch fázach a to prvá fáza v termíne 

od ��.��.���� do ��.��.����, kedy sa môžu študenti 

registrovať prostredníctvom emailového kontaktu, ktorý je 

k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Semmelrock 

a druhá fáza v termíne od začiatku súťaže do ��.��.����, 

kedy je možné odovzdať súťažné návrhy elektronickou 

formou na e-mailovú adresu: . sutaz@semmelrock.com

   kritérium:

�. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť  

SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: ��������, 

Trnavská cesta ����, ��� �� Sereď, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. �����/T.

III. Začiatok a ukončenie súťaže

IV. Pravidlá súťaže

   v súťažných návrhoch (pri nedodržaní tohto

 �.�  vypracuje štúdiu/návrh v nasledovných

   zadania sú špecifikované nasledovne: 

ź Koeficient zastavanej plochy domu: max. �,�� – priorita 

nie je kladená na RD, objekt stačí vytvoriť prostredníctvom 

obrysov

Projekt musí obsahovať:  

ź Spevnené plochy: � parkovacie miesta a chodníky

ź Oddychová zóna (ľubovoľne voliteľné): terasa, altánok, 

bazén, plocha na grilovanie, detské ihrisko, vyvýšené zá-

hony, príp. iné

ź Oplotenie

Zadanie č. �: POLYFUNKČNÁ BUDOVA – Vypracovať návrh 
spevnených plôch pred budovou – navrhnúť chodník, 

parkoviská pre obchod a služby, návštevy, zeleň, príp. cyk-

listický chodník. Projekt môže obsahovať mobiliár (lavičky, 

kvetináče...)



Vypracovať návrh vo dvore polyfunkčnej budovy 

ź Parkoviská pre obyvateľov bytov, oddychová zóna (voli-

teľné: altánok, detské ihrisko, priestor na posedenie, gri-

lovanie, vyvýšené záhony...).

ź Vyriešiť priestory odpadového hospodárstva pre obchod 

a služby, ako aj pre obyvateľov bytov.

ź Oplotenie.

Zadanie č. �: VNÚTROBLOK – priestor medzi bytovými doma-
mi má slúžiť na aktívny oddych obyvateľov bytových domov, 
prípadne ako park alebo oddychová zóna 

ź Navrhnúť chodníky, prípadne cyklochodníky (napojenie na 

vonkajšie plochy mimo riešeného územia iba naznačiť), 

detské ihrisko, priestory na posedenie, prvky drobnej 

architektúry – lavičky, odpadkové koše, kvetináče, pries-

tory na grilovanie, workoutové ihrisko...

ź Nie je potrebné riešiť parkoviská a chodníky pred bytovými 

domami.

Zadanie č. �:  HORSKÁ CHATA – na pozemku s tromi rôznymi 

výškovými úrovňami navrhnite spevnenú prístupovú plochu 

k horskej chate vrátane parkovacieho státia pre aspoň dva 

osobné automobily, prístup schodmi do horskej chaty a tera-

su pre posedenie s grilovacím miestom, oporné múriky, 

oplotenie. Projekt môže obsahovať altánok, vyvýšené záho-

ny...

   je v hodnote ���,-Eur s DPH.

   a mailový kontakt, ako aj názov a adresu školy, 

   odmena bez ohľadu počtu zaslaných prác 

   návrhy elektronicky na e-mailovú adresu 

�. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční dňa ��.��.����, 

zverejnené na stránke www.semmelrock.sk v sekcii Novinky. 

Výherca bude kontaktovaný aj prostredníctvom telefonickej 

alebo e-mailovej správy. Príspevky školám budú vyplatené 

do �� dní od vyhlásenia výsledkov. Slávnostné odovzdanie 

sa uskutoční v mesiaci máj, pričom miesto vyhlásenia bude 

upresnené v priebehu súťaže.

   ��.��.����, pričom spolu so súťažnými návrhmi 

   sutaz@semmelrock.com a to v termíne do 

�. Každý súťažiaci môže vypracovať súťažný návrh pre jedno 

zadanie, viacero zadaní, ako aj pre všetky zadania. Do súťaže 

sa môže prihlásiť jednotlivec ako samostatný súťažiaci, 

alebo ako skupina študentov (�-�), ktorí budú vypracovávať 

súťažiaci návrh spoločne. V prípade, ak budú viacerí študenti 

vypracovávať jeden súťažiaci návrh, tak v jednej prihláške 

musia byť uvedení všetci títo študenti.

   ktorú navštevuje.

�. Vyhlasovateľ súťaže poskytne sponzorské dary stredným 

školám a gymnáziám, ktorých študenti sa zúčastnia súťaže 

a ich návrh je zaradený do súťaže podľa bodu � a to nasle-

dovným spôsobom: 

�. Súťaž bude hodnotená hodnotiacou komisiou, pozostá-

vajúcou z � členov, pričom týchto členov komisie vyberá 

spoločnosť Semmelrock z radov zástupcov spoločnosti 

Semmelrock a hostí. Členovia hodnotiacej komisie sú 

odborníci z príbuznej spoločenskej oblasti. Hlavnými krité-

riami hodnotenia bude kvalita urbanistického a technického 

riešenia objektu, ako aj estetické prevedenie návrhu. 

Hodnotiaca komisia bude posudzovať aj výber produktov 

firmy Semmelrock, preverí, či sú jednotlivé produkty 

vyšpecifikované a označené v súťažnom projekte. V prípade 

nesplnenia tohto kritéria, musí komisia súťažný návrh 

vylúčiť zo súťaže.

 �.�  Každý súťažný návrh je odmenený sponzorským 

   sponzorským darom v hodnote ���,-Eur s DPH.

�. Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva súťažiaci súhlas 

 �.� v prípade záujmu o konzultáciu počas priebehu 

   .sutaz@semmelrock.com

 �.�  po zrealizovaní štúdie/návrhu zašle súťažné  

   darom v hodnote ��,-Eur s DPH, maximálna možná 

   do ��.��.���� na e-mailovej adrese 

   uvedie aj svoje meno a priezvisko, telefonický 

   súťaže môže kontaktovať v termíne od ��.��.���� 

�. Vyhlasovateľ súťaže bude udeľovať ceny jednotlivým 

víťazným súťažiacim, pričom za víťaza považuje vyhlasovateľ 

súťaže jedného študenta, v prípade, ak vytvoril súťažný 

návrh sám alebo skupinu študentov, v prípade, ak sa na 

súťažnom návrhu podieľali viacerí študenti. Víťaz bude 

vyhlásený v každom zadaní, pričom víťaz získa vecnú cenu – 

poukážku na nákup spotrebného tovaru v hodnote ���,-Eur 

s DPH. Vyhlasovateľ súťaže udelí aj špeciálnu cenu za 

riešenie návrhu s najkreatívnejším a najinovatívnejším 

nápadom, pričom víťazovi bude udelená vecná cena - 

poukážka na nákup spotrebného tovaru v hodnote ���,- Eur 

s DPH.  V prípade, ak bude víťazom skupina, tak vecnú cenu 

získava skupina študentov spoločne, nie každý jej jednotlivý 

súťažiaci študent samostatne.

 �.� Víťazné práce v každej kategórií budú odmenené 

�. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo bez zdôvodnenia 

vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať 

podozrenie z porušenia pravidiel.

Štatút �. ročníka súťaže „Garden Semmelrock“ pre študentov 
stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu
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�. V prípade, ak bude výhra vyššia ako ��� Eur, podlieha 

táto výhra v zmysle zákona č. ���/���� Z. z. o dani z príjmov 

v platnom znení, �� % dani z príjmu, ktorú je povinný uhradiť 

súťažiaci príslušnému daňovému úradu pri podávaní dane 

z príjmu za rok ����.

bez časového a územného obmedzenia na použitie 

a zverejnenie súťažných návrhov, ktoré zaslal spoločnosti 

Semmelrock v rámci súťaže a to za účelom uskutočňovania 

reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru vyhlaso-

vateľa súťaže na jeho webových stránkach alebo v kataló-

goch (licencia), bez nároku na odmenu, čím samozrejme nie 

je dotknuté právo na výhru v prípade víťazstva. Vyhlasovateľ 

súťaže nie je povinný poskytnutú licenciu k súťažnému 

návrhu využiť. Vyššie uvedený súhlas udeľuje súťažiaci 

v zmysle platných ustanovení zákona č. ���/���� Z. z. 

Autorský zákon.

�. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným 

štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržia-

vať.

��. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné 

rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže.

V. Osobitné ustanovenia súťaže
�. Osoby blízke zamestnancom vyhlasovateľa, ktoré sú 

uvedené v § ��� Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú  

z účasti na súťaži vylúčené.

�. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je osobou 

blízkou zamestnancovi vyhlasovateľa, výhra sa neodovzdá 

a bude odovzdaná súťažiacemu, ktorý skončil na druhom 

mieste v danej kategórií. V prípade, ak takáto osoba už výhru 

prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi súťaže bezod-

kladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže 

vrátiť.

�. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona 

č. ��/���� Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, súhlas k tomu, aby jeho 

osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli 

zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované 

vyhlasovateľom súťaže výlučne za účelom vyhlásenia víťaza 

a doručenia výhry, v prípade, ak súťažiaci vyhrá. Vyhlaso-

vateľ súťaže vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje 

súťažiaceho nesprístupní tretím osobám okrem prípadov, 

keď táto povinnosť poskytnutia osobných údajov vyplýva zo 

zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci. V týchto 

prípadoch môžu byť osobné údaje súťažiaceho  poskytnuté 

orgánom verejnej moci.

�.  Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, 

či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

�. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 

Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú 

nárok na výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve 

ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požado-

vať namiesto výhry iné protiplnenie v hodnote výhry. 

Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za aké-

koľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

�. Vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo 

súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký súťažiaci 

porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne 

podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorý by 

vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si vyhla-

sovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého 

účastníka, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru 

podvodným konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne 

konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno vyhlaso-

vateľa súťaže.

�. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich 

sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov 

v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce konečné 

stanovisko vyhlasovateľa súťaže.

�. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pod-

mienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž prerušiť, 

odložiť  alebo  zrušiť.

V Seredi, dňa  ��. ��. ����

SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže, technický realizátor 

súťaže
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