
 

Všeobecné podmienky súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom 

I. Úvod 

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci aktivít Národného osvetového centra (na všetkých webových 
portáloch prislúchajúcich k Národnému osvetovému centru ako organizátorovi (ďalej ako „Organizátor“)  ako aj na účtoch jemu 
prislúchajúcich sociálnych sietí), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné  podmienky  súťaží stanovujú 
podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie 
ochrany osobných údajov v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

II. Organizátor súťaže 

1. Organizátorom súťaže  je Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34, Bratislava, IČO: 00164615 (ďalej len „NOC“ alebo 
„Organizátor“). NOC je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z.z. 
o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. 

2. Organizátor súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 

III. Účastníci súťaže 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. 

2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a 
spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach 
súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie 
výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu všeobecných podmienok súťaží, nárok tejto osoby 
na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, 
v zmysle týchto pravidiel súťaže. 

3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže. 

IV. Pravidlá súťaže 

1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži: 

1.1. Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na stránke súťaže. V prípade, že sa súťaž 
realizuje na profile sociálnej siete prislúchajúcej k NOC, je brané do úvahy splnenie tejto podmienky aj v prípade, že 
súťažiaci vystupuje pod svojim oficiálnym profilom s riadne vyplnenými údajmi (meno, priezvisko, e-mailová adresa). 

1.2. Podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže, napr. zodpovedá všetky otázky súťaže, zaregistruje sa do mailingového 
listu, označí osobu v komentári pod súťažným príspevkom na sociálnych sieťach prislúchajúcim NOC a pod. 

2. Do každej súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácií alebo spustení súťažnej hry. 

3. Do súťaží sa účastník môže zapojiť iba prostredníctvom svojho verejného profilu na danej sociálnej sieti, na ktorej prebieha súťaž. 

4. Súťaže môžu pozostávať z jednej alebo viac „akcií“, ktoré súťažiaci musí splniť na príslušnej sociálnej sieti. Medzi tieto akcie patrí 
napríklad: označenie príspevku reakciou „Páči sa mi to“ či inými (tzv. „Like“); začať sledovať profil (tzv. „follow“); like / follow (začať 
sledovať) / prihlásiť sa na odber na uvedenej stránke (IV. Pravidlá súťaže, bod 5.), uvedením odpovede na súťažnú otázku do 
komentára pod príspevkom (IV. Pravidlá súťaže, bod 6.). Bližšie informácie o konkrétnej súťaži sa budú nachádzať vo Výzve k 
jednotlivej súťaži. 

5. Účastník je zaradený do súťaží prostredníctvom pridania „like“ („Páči sa mi to“) na príslušnej stránke Facebooku, alebo môže „začať 
sledovať“ profil na Instagrame,  prípadne sa môže prihlásiť na odber na YouTube kanáli. 

6. Účastník je zaradený do súťaží aj prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom, ktorý zverejní Organizátor na príslušnom 
profile. 

7. Zodpovedný pracovník oddelenia marketingu a komunikácie NOC vyhodnotí Súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia 
Súťaže a určí spomedzi Súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov. 

8. Odoslanie fotografie/videa je dobrovoľné. Odoslaním fotografie/videa do súťaže účastník výslovne potvrdzuje, že je autorom 
fotografie/videa a/alebo osobou oprávnenou nakladať s fotografiou/videom a udeľovať súhlas na jeho ďalšie použitie. Odoslaním 
fotografie/videa do súťaže účastník, výslovne potvrdzuje, že odoslaním fotografie/videa do súťaže neboli porušené práva ani 



 

oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a 
potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto Pravidiel udeľuje. Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou 
účasťou v súťaži, v súvislosti s odoslaním fotografie/videa do súťaže, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení 
podľa týchto Pravidiel, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov 
upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu autorských práv, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V 
prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek 
práva tretej osoby, najmä osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak Organizátorovi, v tejto súvislosti vznikne 
akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním 
porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný. 

V. Výhry 

1. Výhry v súťaži budú bližšie špecifikované vo Výzve Organizátora k jednotlivej konkrétnej súťaži. Výhrami v súťaži budú vecné a 
finančné ceny, ktoré jednotlivo ku každej súťaži určí Organizátor. 

2. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. 

3. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. 

4. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. 

6. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. 

7. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky 
ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným 
výhercom. 

VI. Spôsob odovzdávania výhier 

1. Organizátor bude kontaktovať víťaza e-mailom. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže 
víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov. 

2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a súťaž sa končí bez určenia výhercu. 

3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie 
výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. 

4. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto  
všeobecných podmienok súťaží, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa 
ustanovení článku VI. všeobecných podmienok súťaží . 

5. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú 
podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba 
vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel. 

6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma 
postúpenia ceny je písomná. 

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov 

1. Účasťou v súťaži účastník súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) udeľuje Usporiadateľovi dobrovoľne 
svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: 

1.1. ak ide o výhercu, meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), e-mailová adresa,  fotografie, prípadne 
videa pri odovzdávaní výhry na účely účasti v súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia a čerpania výhry, ďalej na 
zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, fotografia a prípadne video jeho osoby pri odovzdávaní výhry na sociálnej 
sieti, prípadne na webe Organizátora; 

1.2. každý účastník súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas so pracúvaním osobných údajov v rozsahu informácií uvedených v 
jeho profile na sociálnej sieti, týkajúcich sa jeho identifikačných údajov, fotografie uvedenej v profile ako aj informácií, ktoré 
má vo svojom profile nastavené ako verejné alebo dostupné okruhu osôb, v prípade zapojenia sa do súťaže. 



 

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám okrem sprostredkovateľa uvedeného v záhlaví štatútu a nebudú 
prenášané do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje nebudú spracúvané 
prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa čl. 22 Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú 
poskytované nasledujúcim príjemcom: orgány verejnej moci, subjekty, ktorým poskytovanie osobných údajov vyplýva 
Organizátorovi zo zákona. 

2. Práva dotknutých osôb. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Organizátor súčasne dovoľuje upozorniť účastníkov na to, 
že poskytnutím osobných údajov Organizátorovi nadobúda účastník postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup 
k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo 
na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Podrobné 
informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webe prevádzkovateľa: www.nocka.sk v časti „osobné údaje“. Dotknutá 
osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
Usporiadateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby (účastníka) vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné 
otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: 
zodpovedna.osoba@algger.sk. 

3. Prehlásenie o pravdivosti. Účastník, ktorý poskytne svoje osobné údaje v súlade s pravidlami súťaže, zodpovedá za to, že ním 
poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s 
podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli vopred pred ich získaním oznámené  všetky informácie podľa  čl. 
13 Nariadenia GDPR. Poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníkom je dobrovoľné. 

4. Odvolanie súhlasu. Účastník má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Právo kedykoľvek odvolať 
súhlas môže účastník uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: emailovou správou zaslanou na adresu nocka@nocka.sk alebo 
zodpovedna.osoba@algger.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora s uvedením textu „GDPR - odvolanie 
súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi. Odvolanie súhlasu udeleného na účely 
účasti v Súťaži má za následok vylúčenie účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred 
odovzdaním Výhry tomuto účastníkovi.  

VIII. Osobitné ustanovenia 

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane 
jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného 
typu a zodpovedajúcej hodnoty. 

2. Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v 
rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo 
súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom kedykoľvek 
zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu všeobecných podmienok súťaží Organizátor 
vhodným spôsobom zverejní v mieste konania súťaže (teda napríklad na webe alebo na sociálnej sieti prislúchajúcej organizácií, 
kde sa súťaž koná). 

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote 
alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. 

5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na 
vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. 

6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude 
odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. 

IX. Záverečné ustanovenia 

Tieto Pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na hlavnom webovom sídle NOC www.nocka.sk, webovom sídle Folklórneho festivalu 
Východná www.festivalvychodna.sk, festivalu Scénická žatva www.scenickazatva.eu, festivalu TvorBA www.tvor-ba.sk a na webovom sídle 
V-klub www.v-klub.sk.  

V Bratislave dňa 28. 4. 2022 


