
Štatút súťaží na Facebook stránke Veda na dosah 

Účelom štatútu je záväzne upraviť pravidlá súťaží v príspevkoch na Facebook stránke Veda 

na dosah na adrese https://www.facebook.com/vedanadosah/ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút 

je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby 

boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže (ďalej ako „štatút“). 

1. Organizátor súťaže: 

1.1 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) so sídlom Lamačská cesta 8/A, 

811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00151882, IČ DPH SK2020798395 (ďalej len 

„organizátor“).  

Organizátor je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou 

knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku 

interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, 

vývoj, inovácie a vzdelávanie.  

Organizátor prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v 

spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na 

Slovensku. Realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií 

prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo 

najširšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.  

Organizátor je vydavateľom internetového portálu www.vedanadosah.sk i rovnomennej 

facebookovej stránky https://www.facebook.com/vedanadosah/. 

2. Čas a miesto konania súťaže: 

2.1 Súťaž sa uskutočňuje v konkrétnom časovo ohraničenom období, ktoré je uvedené v 

príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke Veda na dosah na adrese 

https://www.facebook.com/vedanadosah/ (ďalej ako „fanpage“). 

2.2 Všetky aktuálne informácie o súťaži (novinky, zmeny, výpadky a iné) sa zverejňujú na 

Facebook fanpage v zmysle bodov štatútu. 

3. Podmienky účasti v súťaži: 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba bez ohľadu na vek (ďalej ako „súťažiaci“ 

alebo „účastník súťaže“), ktorá splní podmienky stanovené štatútom súťaže a ktorá sa do 

súťaže zapojí na fanpage Veda na dosah prostredníctvom obsahu, ktorý pridá organizátor na 

svoj profil. Účastníkmi súťaže môžu byť aj osoby mladšie ako osemnásť rokov, ktoré však pri 

právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, súhlas s 

uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím 

zákonným zástupcom.  
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4. Zapojenie sa do súťaže 

4.1 Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, ako je určené v popise súťažného príspevku na 

Facebook profile Veda na dosah na sociálnej sieti Facebook. 

4.2 Každý súťažiaci, t.j. FO spĺňajúca podmienky podľa čl. 3 štatútu sa do jednej súťaže môže 

zapojiť iba raz.  

4.3 O výhry sa súťažiaci môže uchádzať len ak splní podmienky účasti v súťaži a zapojí sa do 

súťaže v súlade s pravidlami stanovenými týmto štatútom. 

5. Princíp súťaže a spôsob získania výhier: 

5.1 Princíp súťaže je vždy určený v popise konkrétnej súťaže prostredníctvom súťažného 

príspevku na Facebook profile Veda na dosah na sociálnej sieti Facebook.  

5.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby a/alebo nimi vytvorené 

príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je 

nedovolené/ý a/alebo v rozpore s dobrými mravmi. 

5.3 Výhercovia súťaže budú vždy oznámení formou komentára k súťažnému postu po 

ukončení súťaže.  

5.4 Súťaž trvá v čase zverejnenom v súťažnom poste. 

5.5 Výhercovia budú následne kontaktovaní prostredníctvom Facebook správy na ich 

Facebook profil, prostredníctvom, ktorého sa do súťaže zapojili.  

5.6 Kontaktné údaje poskytnuté súťažiacim v súťaži slúžia pre identifikáciu súťažiaceho, 

zabránenie viacnásobného zapojenia sa účastníka súťaže, pre účely vyhodnocovania a 

zverejnenia výhercov súťaže, odovzdanie a doručenie výhier ako aj uľahčenie komunikácie 

organizátora so súťažiacimi. Prostredníctvom kontaktných údajov súťažiaceho sa pri 

preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých účastníkom súťaže. 

6. Výhry a odovzdanie výhier: 

6.1 Predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej súťaže prostredníctvom súťažného 

príspevku na Facebook profile Veda na dosah na sociálnej sieti Facebook. 

6.2 Organizátor upovedomí výhercu prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku o výhre 

a spôsobe jej odovzdania najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže a rozhodnutia o víťazoch. 

Pokiaľ výherca neodpovie do 10 dní, výhra prepadá v prospech Organizátora. 

6.3 Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier.  

6.4 Organizátor doručuje výhry len na platné adresy v rámci územia Slovenskej republiky. 

 

 



7. Všeobecné ustanovenia 

7.1 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či 

zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. 

Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia príspevku 

informujúcom o súťaži na fanpage. 

7.2 V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim ako aj v prípade 

správania sa súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi je organizátor oprávnený jednostranne 

vylúčiť takého súťažiaceho zo súťaže, a to aj bez jeho vedomia. 

7.3 Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požadovať 

zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany 

organizátora než tie, ktoré sú uvedené v štatúte.  

7.4 Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie 

výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. 

7.5 Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany 

výhercu na kontaktné údaje poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry. 

7.6 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do 

súťaže. 

7.7 Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 

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

7.8 Za účelom identifikácie súťažiaceho, zabránenia viacnásobného zapojenia sa účastníka 

súťaže, vyhodnocovania a zverejnenia výhercov súťaže, odovzdania a doručenia výhier ako aj 

komunikácie s výhercom, zverejnenia iniciály mena, priezviska na Facebook stránke Veda na 

dosah na adrese https://www.facebook.com/vedanadosah/, bude organizátor spracúvať osobné 

údaje súťažiacich (výhercov) v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, v prípade, 

že pôjde o osobu mladšiu ako 18 rokov, aj osobné údaje zákonného zástupcu v rozsahu meno, 

priezvisko, korešpondenčná adresa. Organizátor v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

v súlade s Čl. 13 nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) informuje súťažiacich 

nasledovne: 

a) organizátor spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa GDPR, prevádzkovateľom je 

Centrum vedecko technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) Lamačská cesta 

7315/8A, 811 04 Bratislava, Kontaktné údaje: Sekretariát riaditeľa: 02/69 253 102, 

sekretariat@cvtisr.sk, akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžu 

súťažiaci posielať písomne na adresu CVTI SR alebo e-mailom na gdpr@cvtisr.sk 

b) právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiacich, ako aj súhlas 

zákonného zástupcu v prípade súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov 

c) osobné údaje súťažiacich môžu byť poskytnuté distribútorovi výhier, 
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d) osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania súťaže a v prípade výhercov až do 

distribúcie výhier alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

e) súťažiaci majú podľa Čl. 15 až 22 GDPR právo na prístup k osobným údajom, požadovať 

opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať 

spracúvanie osobných údajov a právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je 

založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania 

f) súťažiaci majú právo v prípade, že boli v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

priamo dotknutí na svojich právach podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov  

7.9 Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje 

sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.  

7.10 Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov 

súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese 

organizátora alebo formou súkromnej správy na Facebooku odvolať súhlas so spracúvaním 

osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, resp. uplatniť práva priznané GDPR. V prípade 

odvolania súhlasu pred odovzdaním výhry súťažiacemu výhra prepadá organizátorovi, ak 

organizátor nerozhodne inak.  

7.11 Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež 

súhlasí a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať. 

7.12 Táto propagácia/súťaž nie je v žiadnom prípade sponzorovaná, schválená, spravovaná, 

alebo inak spojená so spoločnosťou Facebook. Rozumejte, že poskytujete informácie 

administrátorovi stránky na Facebooku nie spoločnosti Facebook. 

8. Zmeny a účinnosť štatútu, dostupnosť pravidiel súťaže: 

8.1 Štatút sa stáva účinným dňom zverejnenia príspevku informujúcom o súťaži na fanpage 

Veda na dosah.  

8.2 Štatút je organizátor oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť zverejnením nového 

znenia príspevku na fanpage. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho 

uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. 

8.3 Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii v 

príspevku v znení zverejnenom na fanpage. 

V Bratislave dňa 5. 12. 2018 

 

 

 

 


