
Všeobecný štatút súťaže 

Štatút reklamnej a propagačnej Súťaže Organizátora 
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho 

kraja, n.o. 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o hodnotné výhry 

v rámci pripravovanej koncepcie práce s mládežou v Žilinskom kraji – Na1Vlne (ďalej 

len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne 

upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). 

1. Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže 

Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Na1Vlne“ je spoločnosť Rozvojová agentúra 

Žilinského samosprávneho kraja, n.o., Komenského 2622/48, 01001 Žilina, IČO: 

37905783 (ďalej len „Rozvojová agentúra ŽSK“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo 

„Organizátor“). 

Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 

845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov považuje 

za hru, ktorú Vyhlasovateľ organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto 

Štatúte. 

Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke:  

https://na1vlne.sk/ , na webovom sídle Vyhlasovateľa: https://razsk.sk a v sídle 

Vyhlasovateľa. 

2. Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je podpora aktívnej participácie mladých ľudí zapojených v žiackych 

školských radách, mládežnických parlamentoch a mládežnických organizácií pri tvorbe 

koncepcie práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji. Súťaž prebieha na území 

Slovenskej republiky. 

3. Doba a miesto konania súťaže 

Súťaž bude prebiehať v pravidelne sa opakujúcich súťažných kolách každý týždeň 

v období od 06.09.2021 od 10:00 h. do 07.10.2021 do 16:00h. ak nie je organizátorom 

určené inak (ďalej len „doba konania súťaže“). Súťaž, ako aj jej obsah, budú zverejnené 

a realizované prostredníctvom stránky Na1Vlne.sk a sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram, a to v príslušnom poste organizátora označenom „SÚŤAŽ o 150 €“.  

https://razsk.sk/


Vyhlasovanie výhercov o zabezpečenie služieb a materiálno-technického vybavenia 

mládežníckych projektov sa uskutoční 12.10.2021 

4. Výhry súťaže 

4.1 V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže 

uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci získať zabezpečenie služieb 

a materiálno-technické vybavenie pre podporu mládežníckych projektov s termín 

realizovania do 31.12.2021.    

4.2 Výhra v hodnote 150 € bude poskytnutá každému výhercovi vo forme 

zabezpečenia služieb a materiálno-technického vybavenia a/zmluvy o zhotovení diela, 

b/ sprostredkovateľskou zmluvou c/ vyfakturovaním objednanej služby alebo tovaru.  

4.3 Výherca je povinný požiadať o vyhlasovateľa súťaže o poskytnutie výhry pre účel 

uvedený v bode 4.2 najneskôr do 31.12.2021 

4.4 Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť spôsob odmeny, ktorá 

má byť výhrou súťaže. 

 

5. Podmienky zaradenia do súťaže 

5.1 Súťaže sa môže zúčastniť právnická osoba – organizácia pracujúca s mládežou vo 

veku 0-30 rokov so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja alebo škola, ktorá 

má svoje sídlo na území Žilinského samosprávneho kraja.  

5.2 Osoba podľa predchádzajúceho odseku sa do súťaže zapojí tak, že počas doby 

konania súťaže zaregistruje na stránke: www.na1vlne.sk v sekcii dotazník a uverejní 

video Na1Vlne s propagačným obsahom na sociálnych sieťach Facebook alebo 

Instagram. 

5.3 Vypracovanie videa musí spĺňať nasledovné kritéria:  

- dĺžka videa v rozmedzí min. 30 sekúnd max. 60 sekúnd 

- maximálne prezentovanie pripravovanej koncepcie Na1Vlne 

- výzva na vyplnenie dotazníka Na1Vlne 

- počas trvania súťaže uverejniť video na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram 

s použitím hashtag #na1vlne a #sekciapremladezzsk 

5.4 Do súťaže sa môžu prihlásiť skupiny (študenti škôl alebo zástupcovia 

mládežníckych organizácií vo veku 0 – 30 rokov), ktoré budú vypracovávať zadanie 

v zastúpení školy alebo mládežníckej organizácie.  

5.5 Účasť v súťaži vzniká splnením všetkých podmienok zadania a registrovaním sa na 

stránke uvádzanej v 5.1. 

5.6 Do súťaže môže byť právnická osoba zapojená iba raz.   

5.7 Súťaž bude hodnotená hodnotiacou komisiou pozostávajúcou z 3 členov, pričom 

členov komisie vyberá Sekcia pre mládež Žilinského samosprávneho kraja z radou 

zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, Rozvojovej agentúry Žilinského 

samosprávneho kraja a hostí. Do súťaže budú zaradení súťažiaci, ktorí splnia všetky 

podmienky uvedené v bodoch 5.1 až 5.4.   

http://www.na1vlne.sk/


5.8 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s 

pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj 

napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v 

dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. 

vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. 

Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v 

prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo 

výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito pravidlami súťaže 

alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude 

jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Takéto rozhodnutie organizátora bude 

konečné, bez možnosti odvolania. 

 

6. Vyhodnotenie súťaže 

6.1 Výhercovia sú určovaní zvlášť osobitne v dvoch kategóriách: 1/školy 23 na 2/ 

organizácie pracujúce s mládežou 10. Celkovo bude odovzdaných desať (33) cien. V 

kategórií školy bude odovzdaných 23 cien a: 10 cien základné školy b: 10 cien stredné 

školy c: 3 ceny vysoké školy. V kategórií organizácie pracujúce s mládežou bude 

odovzdaných 10 cien.   

6.2 Po skončení súťaže bude prebiehať hodnotenie. Hlavnými kritériami hodnotenia 

bude kvalita spracovania videa, počet likov na sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram, ako aj estetické prevedenie a originálnosť spracovania.  

6.3 Vyhlasovateľ súťaže bude udeľovať ceny v kategóriách uvádzaných v bode 6.1. 

V každej kategórií bude vyhlásených päť (5) víťazov. Víťazi z každej kategórie získajú 

cenu v hodnote 150 Eur.  

6.4 Každá osoba sa môže stať výhercom súťaže iba raz. Každý registrovaný účastník 

môže vyhrať len jedenkrát.  

6.5 Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej 

výhry finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry alebo akúkoľvek inú 

vecnú cenu. 

6.6 Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční dňa 12.10.2021, zverejnené bude na 

sociálnych sieťach Facebook a Instagram Sekcia pre mládež ŽSK. Výhercovia budú 

kontaktovaní aj prostredníctvom telefonickej alebo emailovej správy.    

6.7 Nakoľko je súťaž organizovaná prostredníctvom stránky Sekcia pre mládež ŽSK 

umiestnenej na sociálnej sieti Facebook a Instagram, organizátor vyhlási výsledky 

súťaže tak, že na nástenku stránky Sekcia pre mládež ŽSK zverejní názov právnickej 

osoby a názov registrovaného účastníka.  

6.8 V prípade, ak výherca v lehote do 31.12.2021 nepožiada Rozvojovú agentúru  

Žilinského samosprávneho kraja n.o. pre získanie výhry, tak stráca nárok na jej získanie.  

6.9 Výhra v hodnote 150 Eur môže byť použitá len na účely uvedené v časti 4, a po 

splnení podmienok uvádzaných v časti 6. Ak organizátor zistí nesplnenie podmienok, 

nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. O 



naložení s výhrou, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi, 

rozhodne s konečnou platnosťou organizátor. 

6.10 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude 

výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom 

a výhercom. Výhra bude výhercovi doručovaná najneskôr do 31.12.2021. Organizátor 

je oprávnený od výhercu požadovať náhradu nákladov vynaložených organizátorom 

na doručenie výhry. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných 

podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek 

náhrady zaniká. 

6.7 Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa 

týchto pravidiel súťaže (okrem iného najmä podmienok podľa bodov 4, 5 a 6 týchto 

pravidiel súťaže), ako aj podpisom preberacieho protokolu či iného potvrdenia, ktorým 

sa potvrdí odovzdanie výhry. 

 

7. Spracúvanie osobných údajov 

7.1 Pre riadne organizovanie a vyhodnotenie súťaže je zo strany organizátora ako 

prevádzkovateľa nevyhnutné spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré 

právnickú osobu, súťažiaceho zastupujú, konajú v jeho mene  Touto cestou 

organizátor informuje o spôsobe a podmienkach spracúvania osobných údajov 

fyzických osôb, ktoré právnickú osobu, súťažiaceho zastupujú , ako aj o ich právach, 

ktoré sú s tým spojené, a to v súlade so všeobecným nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len, „GDPR“). 

Organizátor chráni osobné údaje fyzických osôb, ktoré právnickú osobu, 

súťažiaceho zastupujú, pričom tieto nesprístupňuje a ani neposkytuje tretím osobám 

či subjektom. Facebook stránka Sekcia pre mládež ŽSK je verejne prístupnáa názov 

alebo obchodné meno  súťažiaceho, ako aj výsledky žrebovania sú verejne prístupné. 

7.2 Prevádzkovateľ pre účely súťaže spracúva iba bežné osobné údaje fyzických osôb, 

ktoré právnickú osobu, súťažiaceho zastupujú, a to najmä v rozsahu: meno 

a priezvisko štatutárneho orgánu súťažiaceho, telefónny kontakt, obsah odpovede 

k dotazníku Na1Vlne meno a priezvisko fyzických osôb, ktoré právnickú osobu, 

súťažiaceho zastupujú, adresa na doručovanie, prípadne e-mailová adresa 

súťažiaceho.  

7.3 Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie súťaže, jej propagácie a 

vyhodnotenia, ako aj riadneho odovzdania výhry. 

7.4 Spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe súhlasu dotknutej 

osoby fyzických osôb, ktoré právnickú osobu, súťažiaceho zastupujú (súťažiaceho) v 

súlade s článkom 6 ods. 1. písm. a) GDPR. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracúvaním jeho 

osobných údajov uploadnutím jeho odpovede pod príslušný súťažný post, a to na 

dobu 1 roka po ukončení súťažného kola.  

7.5 Ako dotknutej osobe vyplývajú fyzickým osobám, ktoré právnickú osobu, 

súťažiaceho zastupujú z GDPR viaceré práva, a to právo kedykoľvek odvolať súhlas so 

spracúvaním osobných údajov, ktorý udelil, právo na prístup k osobným údajom podľa 



čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich 

vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania 

podľa čl. 18 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR a právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov. Jednotlivé práva môže 

súťažiaci uplatniť a/ e-mailom na e-mailovej adrese: mladi@razsk.sk; b/ poštou na 

poštovej adrese sídla organizátora, c/ súkromnou správou zaslanou organizátorovi na 

Facebooku. 

7.6 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. nie je zákonnou ani zmluvnou 

požiadavkou, či požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom 

neposkytnutie osobných údajov, resp. nedanie súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov môže mať za následok iba nemožnosť zapojenia sa do súťaže, prípadne 

nemožnosť odovzdať výhru. 

 

8. Osobitné ustanovenia 

8.1 V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako je uvedené v čl. 7, udeľuje 

fyzická osoba, ktorá právnickú osobu, súťažiaceho zastupuje organizátorovi aj súhlas 

na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. 

8.2 Zapojením sa do súťaže súťažiaci výslovne potvrdzuje, že týmto neboli porušené 

práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Súťažiaci najmä výslovne 

potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. 

8.3 Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži 

a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb 

uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich 

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

prípade, ak vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za 

takéto porušenie plne zodpovedný. 

8.4 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s 

pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

8.5 Výhry v súťaži nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka 

vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej 

či nefinančnej povahy. 

8.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá 

súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania 

dôvodu a poskytnutia náhrady. 

8.7 Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá 

súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. 

8.8 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, 

najmä problémy pri prevádzke stránky Sekcia pre mládež ŽSK, vrátane problémov na 

strane prepravcov výhier, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. 

8.9 Organizátor vzhľadom na povahu súťaže nezodpovedá za akékoľvek škody 

spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru 

reklamovať. 



8.10 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, 

vykonávaná ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. disponujúcou 

právami k sociálnej sieti Facebook. Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú 

udeľované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook Ireland Ltd. Akékoľvek otázky, 

poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, 

nie spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia 

súťaže. 

9.2 V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov 

týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže 

alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto 

pravidiel súťaže a výklad organizátora. 

9.3 Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, ktoré sú svojím 

obsahom a účelom najbližšie. 

9.4 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v 

súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť 

vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

9.5 Tieto pravidlá súťaže sú vyhotovené a uložené u organizátora súťaže. Každý, kto 

preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel súťaže. Tieto 

pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže taktiež zverejnené na Facebook stránke 

Sekcia pre mládež ŽSK a web stránke Na1Vlne.sk 
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