
 
 

 
 
 
 
Štatút súťaže Československá cena verejnosti 
 
Štatút súťaže stanovuje organizátora súťaže, podmienky na prihlásenie, účasť, 
získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisuje práva a povinnosti súťažiacich. 
  
  
1. Organizátor súťaže 
Organizátormi súťaže sú Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová 5, 811 03 
Bratislava a Nadace Open Society Fund Praha, Prokopova 197/9, 130 00, Praha 
3 ďalej len „organizátori“. 
  
 
2. Podmienky účasti 
Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. 
  
 
3. Trvanie súťaže 
Súťaž sa koná v období od 7.4. 2015 do 19. 4. 2015. 
  
 
4. Pravidlá súťaže 
Súťaž prebieha na stránke hlasovanie.novinarskacena.sk 
a hlasovani.novinarskacena.cz. 
Ak chce účastník súťaže hlasovať, musí kliknúť na hlasovacie tlačítko a vyplniť e-
mailovú adresu. Ak chce byť zaradený do losovania o ceny, zaškrtne súhlas na 
spracovanie osobných údajov. Ak  nechce byť zaradený do losovania, súhlas na 
spracovanie osobných údajov nezaškrtne, môže hlasovať ďalej, avšak jeho e-
mail nebude zaradený do losovania o ceny a nebude uchovaný. 
Na uvedenú e-mailovú adresu bude účastníkovi zaslaný e-mail s potvrdzujúcim 
odkazom. Až po kliknutí na odkaz bude hlas zarátaný. 
S jednou e-mailovou adresou je možné hlasovať iba raz. 
Uvedenie nesprávnych údajov zo strany účastníka súťaže budú organizátori 
súťaže považovať za porušenie pravidiel a vyhradzuje si právo tohto účastníka 
vyradiť zo súťaže. 
Organizátori nezodpovedajú za obsah jednotlivých profilov účastníkov. 
  
 
 



 
 
 
5. Súťaž a spôsob hodnotenia 
Česko-slovenská cena verejnosti je jednou z kategórií Novinárskej ceny 2014, 
ktorú  organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 
a Nadace Open Society Fund Praha. Novinárska cena je určená novinárom zo 
všetkých typov médií. Prihlásené novinárske príspevky hodnotia poroty, ktoré 
vyberú víťazov jednotlivých kategórií. 
  
Víťaza špeciálnej Česko-slovenskej ceny určí verejnosť v online hlasovaní. 
Príspevky do online hlasovania nominuje Rada súťaže slovenskej a českej 
Novinárskej ceny na základe odporúčaní porôt. Verejnosť o víťazovi rozhodne 
v online hlasovaní na hlasovanie.novinarskacena.sk 
a hlasovani.novinarskacena.cz v čase od 7.4 do 19.4.2015. 
 
Informácie o súťaži budú zverejnené na stránke www.novinarskacena.sk a 
www.novinarskacena.cz. 
Účastníci súťaže môžu v prípade otázok osloviť organizátorov súťaže cez e-
mailovú adresu novinarskacena@osf.sk a novinarskacena@osf.cz. 
  
Príspevky sú hodnotené návštevníkmi internetovej stránky 
hlasovanie.novinarskacena.sk a hlasovani.novinarskacena.cz. Prostredníctvom 
internetového hlasovania bude možné udeliť hlas vybranému 
príspevku.  Hlasovať je možné iba raz za jeden príspevok, a ďalšiemu je možné 
dať +1 hlas. Možnosť hlasovať sa končí 19. apríla 2015 o 23:59 h. Zvíťazí ten 
príspevok, ktorý získa najväčší počet hlasov. V prípade, že viaceré príspevky 
získajú rovnaký počet bodov, budú zobrazené abecedne.  
  
Návštevníci internetovej stránky môžu začať  hlasovať až po uvedení svojej e-
mailovej adresy. Každý návštevník stránky, ktorý uvedie e-mailovú adresu a 
súhlasí s podmienkami súťaže bude zaradený do žrebovania o výhry. 
Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 5 dní od ukončenia hlasovania, za účasti 3 
členov organizátora. Výhry budú vyžrebovaným hlasujúcim odovzdané do 20 dní 
od žrebovania. Informácie o priebehu žrebovania budú uverejnené na 
www.novinarskacena.sk a www.novinarskacena.cz. Ak výherca žrebovania 
nebude zastihnuteľný mailom do 20 dní od žrebovania, cenu získava ďalší 
vyžrebovaný v poradí. 
V prípade, že vznikne podozrenie z podvodu pri internetovom hlasovaní, môže 
byť konkrétny registrovaný účastník vylúčený. 
  
 
6. Výhry 
Výhry pre vyžrebovaných hlasujúcich v súťaži Česko-slovenská cena verejnosti 



zahŕňajú: 
- hodinky Sony SmartWatch 2 Silver 
- 2 darčekové tašky s reklamnými predmetmi Nadace Open Society Fund Praha  
  
Vyžrebovaný výherca pri preberaní výhry dostane odovzdávací protokol, kde 
bude deklarovaná hodnota výhry. 
  
7. Odovzdanie výhry 
Organizátori sa skontaktujú s výhercami žrebovania prostredníctvom mailu a 
oboznámia ich s výhrou, s jej hodnotou a spôsobom odovzdania. 
  
 
8. Dane 
Výhry, ktorých hodnota presahuje 165, 97 €, podliehajú zdaneniu, t.j. sú 
predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a 
výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. 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 výhercom v 
celej zákonom stanovenej výške. Organizátor neberie zodpovednosť za dane 
vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry 
alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 
  
 
9. Ochrana osobných údajov 
Účastník súťaže berie na vedomie a udeľuje Nadácii otvorenej spoločnosti, so 
sídlom na Baštovej 5 v Bratislave, IČO:30845173 a Nadaci Open Society Fund 
Praha so sídlom Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3 (v texte tiež ako 
„organizátor“) v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním 
(§ 4 zákona) v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka súťaže 
na uvedené účely, a to na dobu až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno 
odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník súťaže registráciou potvrdzuje správnosť 
poskytnutých údajov. Každý účastník vyplnením online formulára k súťaži súhlasí 
s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže na dobu neurčitú. 
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na účel e-mailovej 
komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania 
aktuálnych informácií o aktivitách organizátorov. Účastník hry berie na vedomie a 
súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu, na stránke 
www.novinarskacena.sk a www.novinarskacena.cz. V prípade sporu rozhodujú o 
nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátori. 
  
 



10. Zodpovednosť organizátorov súťaže 
Na výhry nevzniká právny nárok. Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne 
škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, 
alebo v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Organizátori súťaže 
nie sú zodpovední za funkčnosť internetového pripojenia a zariadení, ani za 
žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb). 
  
 
11. Osobitné ustanovenia 
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach 
týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, 
zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely 
súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude 
oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým 
zaniká. 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa uvedenými 
ustanoveniami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne 
nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. 
  
  
	  


