
1. Organizátor a partneri súťaže

1.1. Organizátorom súťaže s názvom „Kozmix LAB“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť AGEMSOFT, a.s., so sídlom 
Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391, DIČ: 2020256040, IČ DPH: SK2020256040, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B. (ďalej len „Organizátor“).

1.2. Miesto konania Súťaže: vzdelávací portál www.kozmix.sk.

1.3. Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

1.4. Účelom súťaže je popularizácia moderných vzdelávacích technológií a podpora pedagogických inovácií na školách.

1.5. Cieľom Súťaže je podpora vzdelávania prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu pre 1. stupeň základných 
škôl, ktorý sa nachádza na portáli www.kozmix.sk. Hlavným zámerom súťaže je zábavnou formou rozvíjať prírodovednú 
gramotnosť žiakov.

2. Trvanie súťaže

2.1. Doba trvania Súťaže je od 21. 2. 2022 o 00:00:01 hod/min/sek do 31. 7. 2022 23:59:59 hod/min/sek. Do Súťaže je možné 
sa zapojiť od 21. 2. 2022 do 31. 5. 2022. V termíne od 1. 6. 2022 do 15. 6. 2022 bude prebiehať vyhodnotenie Súťaže, 
budú určení absolútni víťazi a prebehne náhodné žrebovanie ostatných cien. Mená všetkých výhercov budú zverejnené 
najneskôr 17. 6. 2022. Ceny budú výhercom zasielané priebežne počas trvania Súťaže, najneskôr do konca trvania Súťaže 
do 31. 7. 2022.

2.2. Súťaž pozostáva z 10. súťažných kôl prebiehajúcich v období od 21. 2. 2022 do 31. 5.2022. Všetky kolá končia súčasne 
31. 5. 2022 o 23:59:59 hod/min/sek. Do Súťaže je možné sa zapojiť kedykoľvek počas všetkých desiatich súťažných kôl. 
Dňa 31. 5. 2022 o 00:00:01 hod/min/sek budú všetky súťažné kolá uzavreté, po tomto termíne už nebude možné sa do 
Súťaže zapojiť. Organizátor si vyhradzuje právo predĺžiť trvanie každého súťažného kola zvlášť, ako aj trvanie všetkých 
súťažných kôl spolu. 
 
Harmonogram súťažných kôl:

1. Súťažné kolo – začína 21. február o 00:00:01 hod/min/sek

2. Súťažné kolo – 1. marec o 00:00:01 hod/min/sek

3. Súťažné kolo – 10. marec o 00:00:01 hod/min/sek

4. Súťažné kolo – 20. marec o 00:00:01 hod/min/sek

5. Súťažné kolo – 30. marec o 00:00:01 hod/min/sek

6. Súťažné kolo – 10. apríl o 00:00:01 hod/min/sek

7. Súťažné kolo – 20. apríl o 00:00:01 hod/min/sek

8. Súťažné kolo – 30. apríl o 00:00:01 hod/min/sek

9. Súťažné kolo – 10. máj o 00:00:01 hod/min/sek

10. Súťažné kolo – 20. máj o 00:00:01 hod/min/sek 

3. Účastníci súťaže

3.1. Súťaž je určená pre deti vo veku od 6 do 10 rokov (vrátane), teda žiakov prvého stupňa základných škôl a ich učiteľov 
v školách.

3.2. Každý súťažiaci účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas so zapojením sa do Súťaže a s týmito Pravidlami Súťaže, 
v prípade neplnoletej osoby súhlas s účasťou v Súťaži vyjadruje jej zákonný zástupca. 

3.3. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že je občanom SR; 

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, 
že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú 
týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu 
nahradiť.

Všeobecné pravidlá súťaže



4. Zámer, podstata a cieľ súťaže

4.1. Zámerom Súťaže je zábavnou formou rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov. V Súťaži sa hrá o individuálne ceny 
pre samotných Súťažiacich, ceny pre triedy a školy Súťažiacich.

4.2. Súťaž pozostáva z desiatich súťažných kôl v termíne od 21. 2. 2022 do 31. 5. 2022. Na začiatku každého súťažného 
kola bude na portáli www.kozmix.sk zverejnený príbeh s tematikou prírodovednej gramotnosti Kozmix LAB. Súčasťou 
každého príbehu budú aj tri interaktívne aktivity na vyplnenie. Súťažiaci sa do Súťaže môžu zapojiť kedykoľvek počas 
trvania všetkých súťažných kôl, najneskôr do 31. 5. 2022. Ich úlohou je vyplniť interaktívne aktivity pri každom príbehu. 
Po ukončení všetkých súťažných kôl bude prebiehať vyhodnotenie Súťaže, ktorého priebeh je uvedený v článku 6 týchto 
Pravidiel.

4.3. Cieľom súťaže je hravou formou dostať do povedomia detí vo veku od 6 do 10 rokov (vrátane), teda žiakov I. stupňa 
základných škôl poznatky o prírodovednej gramotnosti.

5. Podmienky súťaže

5.1. Základnými podmienkami pre každého Súťažiaceho sú:

a)  mať vytvorený účet na portáli www.kozmix.sk a zároveň

b)  byť priradený ku konkrétnej škole v rámci zoznamu škôl uvedeného pri registrácii na portáli www.kozmix.sk, a zároveň

c)  byť vo veku od 6 do 10 rokov (vrátane), teda byť žiakom prvého stupňa základnej školy a zároveň

d)  zrealizovať interaktívne aktivity ku všetkým desiatim príbehom.

6. Vyhodnotenie súťaže

6.1. Hodnotiť sa budú všetky súťažné kolá spolu a súťaží sa o individuálne ceny určené pre samotného Súťažiaceho – 
výhercu a o ceny určené pre triedy a školy Súťažiacich. Zoznam cien je uvedený v článku 7 týchto Pravidiel.

6.2. Vyhodnotenie bude prebiehať v termíne od 1. 6. 2022 do 15. 6. 2022.

6.3. Mená všetkých výhercov a zoznam všetkých víťazných škôl budú zverejnené najneskôr do 17. 6. 2022 na portáli 
www.kozmix.sk.

6.4. Každý Súťažiaci môže vyhrať najviac jednu individuálnu cenu a každá škola môže získať najviac jednu cenu určenú 
pre školu.

6.5. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať medzi ostatnými cenami alebo výhercami a školami navzájom.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo zverejňovania výsledkov Súťaže na portáli www.kozmix.sk.

7. Výhry (ceny) a ich odovzdanie

7.1. Prvá cena:

Výbava pre zriadenie triedneho laboratória

Návšteva Kozmixa vo vašej triede

Sada príbehov Kozmix LAB a kolekcia hviezdnych tetovačiek pre celú triedu

7.2. Druhá cena:

Kozmixove tričká, sada príbehov Kozmix LAB, sada odznakov a kolekcia hviezdnych tetovačiek pre celú triedu

7.3. Tretia cena:

Kozmixove fusakle, sada príbehov Kozmix LAB, sada odznakov a kolekcia hviezdnych tetovačiek pre celú triedu

Ďalšie ceny:

30 x kniha Kozmix a záchrana planéty Intelix pre žiaka

10 x bezplatný prístup ku kompletnému obsahu na portáli www.kozmix.sk pre všetkých učiteľov a žiakov školy

10 x kompletná sada 11 vzdelávacích projektov Kozmix LAB pre učiteľa

10 x bezplatný prístup ku všetkým vzdelávacím kurzom EDULAB akadémie pre všetkých pedagógov školy



7.4. Všetky ceny Pravidiel budú výhercom odovzdané Organizátorom Súťaže. Výhercovia sú povinní riadiť sa pokynmi 
Organizátora pri odovzdaní týchto cien.

7.5. Každý výherca a každá víťazná škola sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora Súťaže.

7.6. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.

7.7. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať medzi ostatnými výhercami alebo ich poskytnúť tretím osobám bez výhradného 
písomného súhlasu Organizátora.

8. Oznámenie Výhry

8.1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania a realizácie výhry prostredníctvom telefonátu, 
e-mailu alebo poštou. Zoznam všetkých výhercov Súťaže bude zverejnený najneskôr 17. 6. 2022 na portáli www.kozmix.sk.

8.2. Každý výherca udeľuje Organizátorovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje uvedené pri registrácii do Súťaže môžu byť 
použité pri overení si veku a totožnosti výhercu v zadanej škole a/alebo u zákonného zástupcu výhercu.

8.3. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie.

8.4. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa 
Pravidiel Súťaže, výhra ostáva v prospech Organizátora.

8.5. Každý výherca udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas, že jeho osobné údaje uvedené pri registrácii do Súťaže budú 
odovzdané Partnerom Súťaže za účelom odovzdania výhier.

9. Osobné údaje

9.1. Každý Súťažiaci svojim registrovaním do Súťaže na portáli www.kozmix.sk udeľuje Organizátorovi súhlas k tomu, 
že jeho meno a priezvisko, názov a sídlo školy, ktorej je žiakom, môžu byť použité v pozitívnej marketingovej 
komunikácii Organizátora, minimálne na portáli www.kozmix.sk v elektronickej a poštovej komunikácii, v printových, 
internetových, rozhlasových a televíznych médiách. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu 3 roky a môže byť kedykoľvek 
odvolaný písomnou formou zaslaný na adresu Organizátora, v prípade neplnoletej osoby musí odvolanie súhlasu vykonať 
jej zákonný zástupca.

9.2. Každý Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s Pravidlami o ochrane osobných údajov uvedenými na portáli www.kozmix.sk.

10. Dane

10.1. Organizátor v prípade individuálnych cien nezodpovedá za dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, 
daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc 
z podaného daňového priznania.

11. Osobitné ustanovenia

11.1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na zmenu 
dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie Súťaže, 
Organizátor zverejní na portáli www.kozmix.sk.

11.2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.

11.3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Každý 
Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

11.4. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na portáli www.kozmix.sk. Zapojením sa do Súťaže 
vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

11.5. Tieto Pravidlá súťaže sú účinné od 21. 02. 2022.


