
 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE - „KNIŽNICA JE MOJA SRDCOVKA“ 
 
 
Štatút propagačnej súťaže „Knižnica je moja srdcovka“ (ďalej len „Štatút“) záväzne upravuje 
podmienky súťaže - Knižnica je moja srdcovka (ďalej len „Súťaž“). 
 
 
I. Organizátor súťaže 
 
 
1. Súťaž vyhlasujú regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického 

samosprávneho kraja, pričom na účely tohto Štatútu sa za vyhlasovateľa a organizátora 
Súťaže považuje: 
Knižnica Jána Kollára, Štefánikovo námestie 33/40, 967 01 Kremnica, IČO: 
35987197;  (ďalej len „knižnica“). 

2. Súťaž s názvom „Knižnica je moja srdcovka“ sa uskutoční podľa pravidiel uvedených v 
       tomto Štatúte. 
 
 
II. Predmet a účel Súťaže  
 
1. Predmetom Súťaže je výkon Súťažiacich podľa čl. IV bod 1 tohto Štatútu, spočívajúci vo 

forme vyhotovenia krátkeho videa trvajúceho minimálne 30 a maximálne 60 sekúnd 
(časový interval je záväzný), v ktorom Súťažiaci vyjadrí pozitívny vzťah ku knižnici; vo 
videu môže byť, napríklad, predstavená knižnica ako miesto nielen pre vzdelávacie, ale 
aj voľnočasové aktivity, ako novodobý priestor pre stretávanie sa rôznych komunít 
a spoločenstiev (ďalej len „Video“).  

 
 
III. Trvanie a miesto Súťaže 
 
1. Súťaž bude trvať v termíne od 5. 9. 2022 do 26. 9. 2022 (vrátane). Súťaž začne 

zverejnením príspevku knižnice na sociálnej sieti Facebook o jej vyhlásení. 

2. Súťaž sa vyhlasuje pre územie Slovenskej republiky a bude prebiehať výlučne na 

sociálnej sieti Facebook. Sociálna sieť Facebook, ani jej prevádzkovateľ, spoločnosť  Meta 

Platforms Ireland Limited, nemá voči súťažiacim žiadne záväzky, na Súťaži sa nijako 

nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválila ju, neadministruje ju a ani s ňou nie je akokoľvek 

spojená. 

 

IV. Účastníci Súťaže  
 
1. Do Súťaže sa môže zapojiť iba fyzická osoba (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá má 

zaregistrovaný profil na sociálnej sieti Facebook, a to po celú dobu trvania Súťaže. Za 
fyzické osoby mladšie ako 18 rokov musí konať ich zákonný zástupca.       

2. Zo Súťaže bude vylúčený ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom alebo v rozpore s 
dobrými mravmi zasiahne do mechanizmu Súťaže za účelom získania ceny alebo bude 
jeho príspevok, ktorým sa do Súťaže prihlási (Video), porušovať uplatniteľné právne 
princípy, zásady dobrých mravov alebo občianskeho spolunažívania, bude poškodzovať 
dobrú povesť knižnice alebo jej zriaďovateľa alebo bude inak pohoršujúci alebo bude 
porušovať pravidlá sociálnej siete Facebook.   

3. Každý Súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Za odstúpenie zo Súťaže sa považuje 
zmazanie príspevku Súťažiaceho Súťažiacim alebo jeho zákonným zástupcom. 

 
 



 

 
 
V. Zapojenie sa do Súťaže a jej priebeh 
 
1. Do Súťaže sa Súťažiaci prihlási tak, že uverejní Video formou komentára pod príspevok 

knižnice, ktorým knižnica túto Súťaž vyhlási na sociálnej sieti Facebook (ďalej len 

„Príspevok“). Príspevok do Súťaže možno pridať najneskôr do 21. 9. 2022.  

2. Verejnosť bude mať počas trvania Súťaže možnosť oceňovať Príspevky, ktoré budú 

spĺňať požiadavky Súťaže podľa čl. II tohto Štatútu, a to formou pozitívnych ohlasov  

verejnosti (t. j. like-ov a podporných komentárov) do posledného dňa trvania Súťaže, t. j. 

26. 9. 2022 do 24.00 h.  

3. Ten z Príspevkov, ktorý bude spĺňať požiadavky Súťaže podľa čl. II tohto Štatútu a ktorý 

získa najviac pozitívnych ohlasov, bude ocenený výhrou. V prípade zhodného počtu 

získaných pozitívnych ohlasov vo forme like-ov bude víťazom ten Súťažiaci, ktorý bude 

mať viac pozitívnych slovných komentárov. V prípade zhody počtu like-ov aj pozitívnych 

komentárov bude výherca vybraný náhodným žrebovaním.  

4. Tie Príspevky, ktoré budú svojim obsahom alebo formou porušovať právne normy účinné 

na území Slovenskej republiky, alebo budú porušovať zásady dobrých mravov, 

občianskeho spolunažívania, alebo budú poškodzovať dobrú povesť knižnice alebo jej 

zriaďovateľa alebo budú inak pohoršujúce, alebo budú v rozpore s pravidlami sociálnej 

siete Facebook, bude knižnica odstraňovať zo svojho profilu na sociálnej sieti; odstránenie 

príspevku je vylúčením zo Súťaže podľa čl. IV bod 2 tohto Štatútu. 

 
VI. Výhra a ceny do Súťaže 
 
1. Súťaží sa o cenu – knižnú poukážku v hodnote cca 50 Eur na nákup kníh podľa vlastného 

výberu (ďalej len „Výhra“). 
2. Jeden Súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu. 
3. Výhra nie je vymáhateľná súdnou cestou.  
4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 
5. Knižnica si vyhradzuje právo na odovzdanie inej, než v tomto Štatúte uvedenej Výhry, 

ktorá bude kvalitatívne a hodnotne podobná Výhre uvedenej v článku VI. bod 1 tohto 
Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru. 
 

 
VII. Odovzdanie  a prevzatie výhry 
 
1.  Víťazný Súťažiaci (ďalej len „Výherca“) bude informovaný  prostredníctvom uverejnenia 

príspevku s označením profilu Výhercu na sociálnej sieti Facebook (@) Organizátorom. 
O mieste a termíne prevzatia Výhry bude Výherca informovaný Organizátorom osobitnou 
súkromnou správou cez sociálnu sieť Facebook.  

2. Ak Výherca nevystupuje na sociálnej sieti Facebook pod vlastným menom a priezviskom, 
je podmienkou odovzdania Výhry uvedenie jeho skutočného mena a priezviska v správe 
knižnici. Každý Výherca je pri prevzatí Výhry povinný na výzvu knižnice predložiť knižnici 
doklad preukazujúci jej/jeho totožnosť. Ak sa údaje uvedené v predloženom doklade 
Výhercu nebudú zhodovať s osobnými údajmi uvedenými v správe knižnici, knižnica Výhru 
neodovzdá. 

3. Výhercovi bude Výhra odovzdaná verejne dňa 30. 9. 2022  na 1. ročníku celokrajského 
podujatia Noc v knižnici v sídle knižnice. V prípade neúčasti Výhercu na tomto podujatí sa 
prevzatie Výhry môže zrealizovať v inom termíne podľa dohody s knižnicou. Možnosť 
prevziať Výhru má Výherca do 30 dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže. 

4.  Ak si Výherca od knižnice neprevezme Výhru na podujatí verejne, a následne ani v  termíne 
dohodnutom podľa bodu 3 vyššie, má sa na účely Súťaže za to, že Výherca Výhru odmietol. 



 

Odmietnutie Výhry sa považuje za odstúpenie od Súťaže. Každý Výherca má právo 
odmietnuť výhru. 

5.  Výhra odovzdaná Výhercom predstavuje výhru pred zdanením a knižnica nenesie žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry Výhercom v 
zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Akékoľvek 
iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu. 

6. Knižnica neuhrádza Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou 
v Súťaži, resp. s Výhrou. Knižnica nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, 
nevyzdvihnutím alebo neprijatím Výhry Výhercom. 

 
 
VIII. Osobné údaje  
 
1.  Prihlásením sa do Súťaže Súťažiaci dobrovoľne a vážne súhlasí s tým, aby knižnica 

spracúvala jej/jeho osobné údaje v poskytnutom rozsahu, v zmysle bodu 3 nižšie.  
2. Prevzatím Výhry každý Výherca dobrovoľne a vážne súhlasí s tým, aby knižnica spracúvala 

jej/jeho osobné údaje, v zmysle bodu 3 nižšie. V prípade verejného prevzatia Výhry Výherca 
prihlásením sa do Súťaže a svojou následnou  účasťou na odovzdaní a Výhry dobrovoľne 
a vážne súhlasí s tým, aby bola o tom na sociálnej sieti Facebook knižnicou zverejnená 
informácia, ktorá môže obsahovať aj jej/jeho meno a priezvisko, podobizeň, a/alebo aj 
vyhotovený obrazový alebo zvukovoobrazový záznam z odovzdávania Výhry; Výherca tiež 
dobrovoľne a vážne súhlasí s tým, aby tieto údaje knižnica ďalej používala a spracovávala 
za účelom ďalšej propagácie knižnice a za účelom archivovania informácií a záznamov 
o podujatí, na ktorom k prevzatí Výhry došlo. Ak si Výherca neželá verejné prevzatie Výhry, 
bude o tom informovať knižnicu najneskôr do 3 dní odo dňa obdržania informácie podľa čl. 
VII bod 1 vyššie, inak sa bude rozumieť, že s verejným odovzdaním súhlasí; v takom 
prípade sa bude ďalšia prípadná neúčasť Výhercu na verejnom odovzdaní Výhry považovať 
za odmietnutie Výhry.  

3.  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) 
(ďalej len „GDPR“) sa týmto Súťažiaci informujú o nasledovnom: 
Účel spracúvania osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov Súťažiaceho 

je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účel zabezpečenia riadnej organizácie Súťaže, 

realizácie a vyhodnocovania Súťaže, identifikovania Výhercu, zverejnenia Výhercu, 

a odovzdania Výhry. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas Súťažiaceho a súhlas Výhercu 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  

Kategórie osobných údajov Súťažiacich: meno, priezvisko, označenie facebookového 

profilu Súťažiaceho. 

Kategórie osobných údajov Výhercov: meno, priezvisko, označenie facebookového 

profilu Výhercu, podobizeň (fotografia) a obrazový a/alebo zvukovo-obrazový záznam 

z odovzdania a prevzatia Výhry, ak bude jej odovzdanie a prevzatie verejné, ako aj osobné 

údaje obsiahnutých v zázname, ktorý Výherca poskytol knižnici svojou účasťou v Súťaži (t. 

j. osobné údaje poskytnuté vo Videu). 

Doba uchovania osobných údajov: odo dňa prihlásenia sa do Súťaže Súťažiacim 

až do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže, najneskôr však 

do 3 mesiacov odo dňa termínu vyhodnotenia Súťaže; údaje Výhercov uchováva knižnica 

ako prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné do skončenia kalendárneho 

roka, v ktorom došlo k vyhodnoteniu Súťaže. 



 

Poskytnutie osobných údajov: osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom. 

Presun do tretích krajín: osobné údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín. 

Práva súťažiaceho podľa kapitoly III GDPR, najmä: 

(i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR, 

(ii) právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, 

(iii) právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, 

(iv) právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa článku 

17 GDPR, 

(v) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, 

(vi) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo 

ich spracúvanie bolo obmedzené podľa článku 19 GDPR, 

(vii) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe 

súhlasu 

alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami podľa článku 20 GDPR,  

(viii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR, 

(ix) právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR. 

4. Súťažiaci aj Výherca má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 

odvolať. Odvolanie súhlasu sa doručuje na adresu sídla knižnice.  

  
IX. Záverečné ustanovenia 

1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/200 Z. z. 
o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a nie je hazardnou hrou. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe 
knižnica v zmysle tohto Štatútu a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.  

3. Knižnica si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže, vrátane 
jej zrušenia, kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu aj po jej vyhlásení. 

4. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na webovej stránke knižnice. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
V Kremnici:                                                               Mgr. Peter Lysek 
                             riaditeľ 
                 Knižnice Jána Kollára   
          
 
 
 
 
 


