Pravidlá Stredoškolskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti
(ďalej len pravidlá)

1. ročník - Školský rok 2019/20

I. Usporiadateľ, organizátor a garanti Stredoškolskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti (ďalej len
súťaž)
1. Usporiadateľom a hlavným organizátorom súťaže je občianske združenie AFCEA Slovakia
(www.afcea.sk), ktorá je členom AFCEA International.
2. Odbornými garantmi súťaže sú Pracovná skupina kybernetickej bezpečnosti AFCEA Slovakia
a partneri s verejného a súkromného sektora a iní partneri, najmä vysoké školy SR a profesijné
a neziskové organizácie.
II. Súťaž
1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
pravidlami. Pravidlá platia pre všetkých súťažiacich.
2. Súťaž je rozdelená do troch kôl:
a. Prvé kolo súťaže - "OSVETOVÉ" kolo súťaže prebehne elektronicky.
b. Druhé kolo súťaže - "VÝBEROVÉ" kolo prebehne elektronicky.
c. Tretie Finálové kolo súťaže - "FINÁLOVÉ" kolo prebehne prezenčne.
3. Pre účely súťaže je zriadená stránka. www.kybersutaz.sk a kontaktný email. vybor@kybersutaz.sk
III. Súťažný výbor
1. Súťažný výbor je zložený zo zástupcov usporiadateľa a organizátora súťaže a odborných garantov.
2. Súťažný výbor plní najmä tieto funkcie:
a. Vyhlasuje jednotlivé kolá súťaže;
b. Pripravuje otázky a praktické úlohy pre jednotlivé kolá súťaže a rozhoduje o ich bodovom
hodnotení;
c. Vyhodnocuje jednotlivé súťažné kolá a vyhlasuje ich výsledky;
d. Zaisťuje odovzdanie diplomov a vecných cien;
e. Rozhoduje o prípadných sporoch.
3. Súťažný výbor je najvyšším orgánom súťaže. Proti rozhodnutiam súťažného výboru nie je odvolanie
prípustné.
IV. Právo na zaradenie do súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti škôl, ktorí v čase konania súťaže už majú vek 16 rokov a ešte
nemajú 21 rokov (ďalej len "Študenti").
2. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti, ktorí sa v čase konania prvého kola zaregistrujú na súťažnom
portáli a pri registrácii poskytnú pravdivé údaje, vrátane vlastnej unikátnej emailovej adresy (ďalej
len Súťažiaci).
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v spolupráci so školou, ktorú Súťažiaci uvedie pri registrácii
overiť, či Súťažiaci existuje a spĺňa podmienky pre účasť v súťaži.

4. Pri nesplnení všetkých vyššie uvedených podmienok bude Súťažiaci zo súťaže vyradený.
V. Účasť v prvom kole súťaže a vyhodnotenie výsledkov
1. Prvého kola súťaže sa môžu zúčastniť len Súťažiaci.
2. Každý Súťažiaci má právo vyplniť jeden (1) súťažný test, ktorý sa bude skladať z otázok rozdelených
do niekoľkých kategórií.
3. Každý test bude vyhodnotený. Hodnotiť sa bude správnosť jednotlivých odpovedí a čas, ktorý
Súťažiaci vyplnením testu strávil.
4. Každá otázka bude mať pridelený určitý počet bodov, ktoré je možné jej správnym zodpovedaním
získať.
5. V prípade, že Súťažiaci zodpovie otázku zle a nezvolí ani odpoveď "Neviem", získa záporný počet
bodov, a to v rozmedzí -0,25 bodu až -1 bod v závislosti od typu otázky.
6. Čas vyplnenie testu sa počíta od doby začatia testu (zobrazenie prvej otázky) do doby ukončenia
testu (Odoslanie odpovede na poslednú otázku). Čas sa nikdy neprerušuje, a to ani v prípade, že je
Súťažiaci dobrovoľne alebo z technických dôvodov zo súťažného portálu odhlásený a musí sa
opätovne prihlásiť.
7. Súťažný výbor vyhodnotí súťažné testy, a to tak, že na lepšom mieste (vyššom, počnúc prvým
miestom) sa umiestni Súťažiaci, ktorý získal najväčší počet bodov a zvládol test za najnižší čas (najskôr
rozhodujú body, potom čas). V prípade zhody v počte získaných bodov a spotrebovaného času
rozhodne o poradí dvoch Súťažiacich skorší čas odoslania celého testu. V prípade, že ani tento údaj
nerozhodne o poradí dvoch Súťažiacich, rozhodne o poradí žreb, ktorý protokolárne vykoná Súťažný
výbor.
8. O výsledkoch prvého kola súťaže budú jednotliví Súťažiaci informovaní prostredníctvom emailu
najneskôr do 30 dní po ukončení prvého kola súťaže.
9. Minimálne prví traja Súťažiaci vyhodnotení v každom kraji dostanú diplom a drobné vecné ceny.
VI. Účasť v druhom kole súťaže a vyhodnotenie výsledkov
1. Do druhého kola súťaže budú pozvaní všetci tí Súťažiaci, ktorí v prvom kole súťaže získali aspoň
30% maximálneho počtu bodov (ďalej len "Postupujúci).
2. Postupujúci budú informovaní o pozvaní do druhého kola súťaže najneskôr 30 dní pred začatím
druhého kola súťaže.
3. Postupujúci dostanú detailné pokyny, ako bude druhé kolo súťaže organizované a ako sa na účasť v
druhom kole súťaže pripraviť najneskôr 14 dní pred začiatkom druhého kola súťaže.
4. Každý Postupujúci má právo vyplniť jeden (1) súťažný test, ktorý sa bude skladať z otázok
rozdelených do niekoľkých kategórií.
5. Každý test bude vyhodnotený. Hodnotiť sa bude správnosť jednotlivých odpovedí a čas, ktorý
Postupujúci vyplnením testu strávil.
6. Každá otázka bude mať pridelený určitý počet bodov, ktoré je možné jej správnym zodpovedaním
získať.
7. V prípade, že Súťažiaci zodpovie otázku zle a nezvolí ani odpoveď "Neviem", získa záporný počet
bodov, a to v rozmedzí -1 bod až -5 bodov v závislosti od typu otázky.
8. Čas vyplnenie testu sa počíta od doby začatia testu (zobrazenie prvej otázky) do doby ukončenia
testu (Odoslanie odpovede na poslednú otázku). Čas sa nikdy neprerušuje, a to ani v prípade, že je
Postupujúci dobrovoľne alebo z technických dôvodov zo súťažného portálu odhlásený a musí sa
opätovne prihlásiť.
9. Súťažný výbor vyhodnotí súťažné testy, a to tak, že na lepšom mieste (vyššom, počnúc prvým
miestom) sa umiestni Postupujúci, ktorý získal najväčší počet bodov a zvládol test za najnižší čas

(najskôr rozhodujú body, potom čas). V prípade zhody v počte získaných bodov a spotrebovaného
času rozhodne o poradí dvoch Postupujúcich skorší čas odoslania celého testu (posledný otázky). V
prípade, že ani tento údaj nerozhodne o poradí dvoch Postupujúcich, rozhodne o poradí žreb, ktorý
protokolárne vykoná Súťažný výbor.
10. O výsledkoch druhého kola súťaže budú jednotliví Postupujúci informovaní prostredníctvom
emailu najneskôr do 30 dní po ukončení druhého kola súťaže.
11. Minimálne prví traja Postupujúci dostanú diplom a drobné vecné ceny.
VII. Účasť v treťom finálovom kole súťaže a vyhodnotenie výsledkov
1. Postupujúci, ktorí získali v 2. kole aspoň 40% maximálneho počtu bodov, budú mať možnosť
postúpiť do Finále (ďalej len "Úspešní absolventi").
2. Zo všetkých Úspešných absolventov bude mať možnosť postúpiť do Finále minimálne dvadsať
percent (20%) najúspešnejších dievčat. (dievčenské pravidlo)
3. Do tretieho - finálového kola súťaže bude pozvaných maximálne tridsať (30) najlepších Úspešných
absolventov. (ďalej len "Finalisti). O počte Finalistov rozhodne Súťažný výbor podľa výsledkov
druhého kola a technických kapacít pre tretie kolo.
4. Finalisti budú informovaní o pozvaní do tretieho kola súťaže najneskôr 30 dní pred začatím
tretieho kola súťaže a dostanú pokyny, ako bude tretie kolo súťaže organizované a hodnotené, a ako
sa na účasť v treťom kole súťaže pripraviť.
5. Tretie kolo bude vyhodnocovať a výsledky vyhlási Súťažný výbor v deň jeho konania.
6. Minimálne prví traja najlepšie umiestnení Finalisti dostanú diplom a všetci Finalisti dostanú vecné
ceny.
7. Vybraní Finalisti sa budú môcť zúčastniť stretnutí s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, môžu
dostať pozvanie k návšteve tréningového centra kybernetickej bezpečnosti a prípadne môžu byť
pozvaní k účasti v Európskom finále.
VIII. Termíny súťaže
1. Súťaž bude prebiehať v období od 15. novembra 2019 do 30. júna 2020.
2. Súťažný portál pre prvé kolo súťaže bude k dispozícii pre všetkých Súťažiacich od 20. novembra
2019 12:00:00 do 31. decembra 2019 24:00:00.
3. Súťažný portál pre druhé kolo súťaže bude k dispozícii pre všetkých Postupujúcich od 20. januára
2019 12:00:00 do 20. februára 2020 24:00:00.
4. Tretie - finálové kolo súťaže prebehne v apríli 2020 podľa pokynov, ktoré budú oznámené
Finalistom minimálne 30 dní vopred .
5. Detailné informácie k jednotlivým kolám súťaže budú zverejnené súťažným výborom najneskôr 7
dní pred začatím každého súťažného kola.
IX. Vecné ceny a ich odovzdanie
1. Usporiadateľ a partneri súťaže venujú do súťaže drobné vecné ceny, ktoré dostanú najlepší
Súťažiaci, najlepší Postupujúci a Finalisti.
2. O pridelení vecných cien rozhodne Súťažný výbor pri vyhlásení výsledkov jednotlivých kôl.
3. V prvom a druhom kole súťaže môžu byť vecné ceny odovzdané prostredníctvom pošty alebo
osobne prostredníctvom zástupcu súťažného výboru, a to po dohode s vedením školy, ktorú Súťažiaci
/ Postupujúce navštevuje.

4. V treťom - finálovom kole súťaže budú vecné ceny odovzdané súťažným výborom v mieste konania
finále pri vyhlásení výsledkov.
5. Účasťou v súťaži nevzniká právny nárok na výhru ani vecné ceny a nie je možné ich právne
vymáhať.
6. Právo na výhru nevzniká v prípade nedodržania alebo porušenia stanovených podmienok súťaže
Súťažiacim, Postupujúcimi alebo Finalistom.
7. Vecnú cenu v tejto súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie
inej ceny, než ktorá je organizátorom stanovená.
X. Zverejňovanie výsledkov
1. Výsledkové listiny z jednotlivých súťažných kôl budú zverejňované výhradne na webe
http://www.kybersutaz.sk v čiastočne anonymizovanej forme.
2. Zverejnenie mena a fotografie Súťažiaceho bude iba na základe písomného súhlasu Súťažiaceho.
3. Organizátor si vyhradzuje právo nezverejňovať čiastkové výsledky jednotlivých Súťažiacich
v jednotlivých súťažných kolách (vrátane finálového kola).
XI. Riešenie protestov
1. Proti zverejneným výsledkom v 1. a 2. kole môže Súťažiaci podať protest prostredníctvom e-mailu
na adresu vybor@kybersutaz.sk do 3 dní odo dňa ich zverejnenia. Súťažný výbor rozhodne o proteste
do 3 dní odo dňa doručenia protestu.
2. Proti zverejneným čiastkovým výsledkom vo finále súťaže môže Finalista podať protest osobne
okamžite po zverejnení príslušných výsledkov. Súťažný výbor rozhodne o proteste do 30 minút.
3. Rozhodnutie súťažného výboru o proteste je konečné a v rámci súťaže definitívne.
XII. Záverečné ustanovenia
1. Poskytnutím osobných údajov dáva súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v
súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov) a Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Viac informácií je dostupných v dokumente Súhlas sa
spracovaním osobných údajov.
2. Usporiadatelia súťaže sa zaväzujú, že registračné osobné údaje súťažiacich nebudú poskytovať
tretím stranám, nezapojeným do súťaže.
3. Jednotlivé, dopredu oznámené ceny a benefity pre účastníkov súťaže a učiteľa sú predpokladané.
Nejedná sa o verejný prísľub. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie
podmienok, prípadne zrušenie celej súťaže.
4. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny e-mailovej adresy
oproti adrese uvedenej v registrácii.
7. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny jednotlivých kôl súťaže pred alebo v priebehu
konania súťaže.
V Bratislave dňa 20. októbra 2019
Verzia pravidiel: 1c

