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ŠTATÚT SÚŤAŽE  
„Natoč a Vyhraj“ 
(ďalej len „Súťaž“) 

 

Článok I. 
Predmet Súťaže  

1. Tento štatút Súťaže upravuje predmet Súťaže, podmienky účasti v Súťaži, trvanie a pravidlá 
Súťaže a ostatné podmienky Súťaže (ďalej len „Štatút“). 
 

2. Predmetom Súťaže je vytvorenie súťažného videa podľa podmienok uvedených v tomto 
Štatúte. 
 

3. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je Slovak Business Agency, so sídlom: 
Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 
30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným 
úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Organizátor“). 
 

4. Súťaž je organizovaná v rámci podujatia „1989 - 2019: 30 rokov podnikania na Slovensku“, 
ktoré sa bude konať v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, dňa 26. 11. 
2019 (ďalej len „Podujatie“). 
 

5. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
 
 

Článok II. 
Podmienky účasti v Súťaži 

 
1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti stredných škôl zriadených a existujúcich podľa 

práva Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 15-ty rok života a zároveň spĺňajú podmienky 
uvedené v tomto Štatúte (ďalej len „Súťažiaci“). 
 

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť rodinný príslušník člena poroty Súťaže v zmysle Článku V. 
tohto Štatútu a/alebo rodinný príslušník osoby podieľajúcej sa na Súťaži. 
 

3. Účasť v Súťaži je bezplatná. 

 

Článok III. 
Trvanie a pravidlá Súťaže 

 
1. Súťaž trvá v období od 10. 10. 2019 do 11. 11. 2019, vrátane, v rámci ktorého Súťažiaci 

zasielajú Organizátorovi súťažné videá v zmysle Článku IV. tohto Štatútu.  
 

2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo trvanie Súťaže predĺžiť alebo skrátiť. 
 

3. Výhercovia Súťaže budú určení na základe rozhodnutia poroty Súťaže v zmysle Článku V. 
tohto Štatútu. 
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Článok IV. 

Súťažné videá 
 

1. Každý Súťažiaci zasiela Organizátorovi 1 (jedno) súťažné video podľa nasledujúcich 
kritérií a požiadaviek: 
a) súťažné video bude obsahovo napĺňať tému „Ako vnímam podnikanie ja“  a jeho 

predmetom bude vtipné zodpovedanie nasledovných otázok:  
(i) Čo pre Teba znamená podnikanie?, 
(ii) Aký je Tvoj názor na podnikanie? 
(iii) Ako sa pozeráš na podnikanie v dnešnej dobe?. 

b) súťažné video môže obsahovať aj nasledovné body: 
(i) podnikateľ v rodine – ak máš podnikateľa v rodine, čo je na ňom/nej zaujímavé 
(ii) čím sa podnikateľ v rodine odlišuje od ostatných členov rodiny 
(iii)v čom spočíva tajomstvo jeho/jej úspechu 

c) súťažné video bude v rozsahu od 30 sekúnd do 120 sekúnd, 
d) súťažné video bude natočené v minimálnej kvalite 720p s pomerom strán 16:9 

(horizontálne), 
e) súťažné video bude natočené v nerušenom prostredí v slovenskom alebo anglickom 

jazyku, bez takých efektov, ktoré by spôsobili, že, by samotný text/obsah Videa bol po 
zvukovej stránke nezrozumiteľný, 

f) súťažné video nesmie obsahovať vulgarizmy ani nesmie byť svojou povahou nevhodné 
na zverejnenie, nesmie neobsahovať iný nevhodný obsah, porušovať všeobecne právne 
predpisy alebo inak odporovať zaužívaným morálnym hodnotám, 

g) súťažné video je jedinečné, kreatívne, inovatívne, výnimočné 
h) súťažné video nesmie prezentovať produkty a/alebo propagovať konkrétnu fyzickú či 

právnickú osobu 
(ďalej len „Video“). 

 
2. Videá a osobné údaje Súťažiaceho v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, vek a e-

mailová adresa Súťažiaceho zasielajú Súťažiaci vo forme internetového odkazu na Video 
(link) do e-mailovej schránky Organizátora sutaz@sbagency.sk Samotné zaslanie Videa 
a osobných údajov nezakladá právny nárok na výhru v zmysle Článku VI. tohto Štatútu. 
 

3. Súťažiaci zaslaním Videa a osobných údajov bezodplatne poskytuje Organizátorovi 
licenciu (súhlas) na používanie Videa tak, aby Objednávateľ bol oprávnený Video nerušene 
akýmkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, 
prepracovať, spracovať, adaptovať a nakladať s ním na ľubovoľný účel, vrátane práva na 
zverejnenie Videa na Podujatí. Organizátor je oprávnený licenciu podľa predchádzajúcej 
vety udeliť ďalej tretím osobám. 
 

4. Súťažiaci zaslaním Videa a osobných údajov vyhlasuje, že na vlastné náklady právne a 
finančne vysporiadal akékoľvek nároky prípadných nositeľov autorských a/alebo 
obdobných práv k Videu a teda, že zabezpečí nerušené poskytnutie licencie Organizátorovi 
podľa bodu 3. tohto Článku vyššie.  
 

5. Súťažiaci sa zároveň zaslaním Videa a osobných údajov zaväzuje, že na vlastné náklady  
zabezpečí súhlas všetkých účinkujúcich, ktorých prejavy osobnej povahy použije pri 
vytvorení Videa, a to na každé použitie prejavov osobnej povahy účinkujúcich a   
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vysporiada akékoľvek prípadné nároky účinkujúcich, ktorých prejavy osobnej povahy 
použije pri vytvorení Videa tak, aby Organizátor mohol bez obmedzenia Video použiť v 
súlade s platnými právnymi predpismi a týmto Štatútom. 

 
 
 
 

Článok V. 
Porota Súťaže 

 
1. Porota Súťaže (ďalej len „Porota“) posudzuje, hodnotí a rozhoduje o zaslaných Videách 

spĺňajúcich podmienky v zmysle Článku IV. bod 1 Štatútu. 
 

2. Porota má 5 (päť) členov, pričom zloženie Poroty je nasledovné: 
a) zástupca Organizátora, ktorý je zároveň predsedom Poroty, 
b) zástupca Združenia podnikateľov Slovenska, 
c) zástupca partnera Súťaže, ktorým je Junior Achievement Slovensko, 
d) zástupca Združenia mladých podnikateľov Slovenska, 
e) zástupca Odbornej verejnosti. 

 
3. Členom Poroty môže byť len fyzická osoba. Členstvo v Porote je nezastupiteľné a čestné, 

bez nároku na odmenu. 
 

4. Organizátor si vyhradzuje právo odvolať ktoréhokoľvek člena Poroty a určiť inú fyzickú 
osobu, ktorá bude novým členom Poroty. 
 

5. Porota nie je oprávnená kooptovať ďalších členov Poroty. 
 

6. Zasadnutie Poroty zvoláva a vedie predseda Poroty, a to v závislosti od potrieb organizácie 
Súťaže. Predseda Poroty má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas. 

 
7. Porota je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí Poroty zúčastní nadpolovičná väčšina 

všetkých členov Poroty. 
 

8. Hlasovanie Poroty prebieha nasledovne - každý člen Poroty z predložených Videí vyberie 
6 (šesť) Videí, ktoré zoradí vzostupne podľa svojho hodnotenia, pričom: 
a) Video na 1. (prvom) mieste ohodnotí 6 (šiestimi) bodmi,  
b) Video na 2. (druhom) mieste ohodnotí 5 (piatimi) bodmi,  
c) Video na 3. (treťom) mieste ohodnotí 4 (štyrmi) bodmi,  
d) Video na 4. (štvrtom) mieste ohodnotí 3 (tromi) bodmi,  
e) Video na 5. (piatom) mieste ohodnotí 2 (dvomi) bodmi a  
f) Video na 6. (šiestom) mieste ohodnotí 1 (jedným) bodom.  

 
9. Po sčítaní bodov za všetkých Porotcov predseda Poroty zostaví konečný rebríček 6 

(šiestich) Videí vzostupne podľa počtu bodov. Víťazom Súťaže sa stáva Súťažiaci, ktorého 
Video bolo ohodnotené najväčším počtom bodov, na 2. (druhom) mieste sa umiestni 
Súťažiaci, ktorého Video bolo ohodnotené 2. (druhým) najväčším počtom bodov, na 3. 
(treťom) mieste sa umiestni Súťažiaci, ktorého Video bolo ohodnotené 3. (tretím) najväčším 
počtom bodov, na 4. (štvrtom) mieste sa umiestni Súťažiaci, ktorého Video bolo 
ohodnotené 4. (štvrtým) najväčším počtom bodov, na 5. (piatom) mieste sa umiestni 
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Súťažiaci, ktorého Video bolo ohodnotené 5. (piatym) najväčším počtom bodov a na 6. 
(šiestom) mieste sa umiestni Súťažiaci, ktorého Video bolo ohodnotené 6. (šiestym) 
najväčším počtom bodov.  
 

10. Výhercom na 1. (prvom), 2. (druhom) a 3. (treťom) mieste budú odovzdané výhry podľa 
Článku VI. tohto Štatútu. V prípade, ak si niektorý z výhercov umiestnených na 1. (prvom), 
2. (druhom) a 3. (treťom) mieste výhru neprevezme z dôvodov uvedených v tomto Štatúte 
alebo odmietne výhru prevziať, Organizátor je oprávnený oceniť výhrou Súťažiaceho 
s následným najvyšším počtom bodov. 

 
 

Článok VI. 
Výhry 

 
1. Výhry v Súťaži Organizátor určil nasledovne: 

a) výherca na 1. (prvom) mieste získava Apple iPhone xr 64 GB v hodnote 699,- Eur s 
DPH,  

b) výherca na 2. (druhom) mieste získava Elektrická kolobežka Xiaomi Mi Electric 
SCOOTER v hodnote 419,- Eur s DPH, 

c) výherca na 3. (treťom) mieste získava SONY WI-C400, čierne v hodnote 59,90,- Eur s 
DPH. 

 
2. Účasť v Súťaži ako ani zaslanie Videa a osobných údajov nezakladá nárok na akékoľvek 

finančné plnenie zo strany Organizátora. 
 

3. Organizátor je kedykoľvek počas trvania Súťaže oprávnený zmeniť rozsah a obsah výhry. 
 

4. Výhry budú oceneným výhercom odovzdané osobne v deň Podujatia a/alebo iným 
spôsobom, ktorý určí a oznámi Organizátor. Ocenený výherca nemôže výhru previesť na 
tretiu osobu. 
 

5. Organizátor oznámi príslušným výhercom rozhodnutie Poroty ako aj deň konania Podujatia, 
na ktorom budú výhry odovzdané. V prípade, že nebude možné sa s príslušným výhercom 
spojiť do 2 (dvoch) kalendárnych dní odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety 
alebo v prípade odmietnutia výhry zo strany príslušného výhercu, nárok tohto výhercu na 
výhru v celom rozsahu zaniká. 
 

6. Výhry zo Súťaže nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 a § 846 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu, alebo náhradu finančnej alebo 
nefinančnej povahy. 
 

7. Výhry podliehajú daňovej povinnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a odvodovej povinnosti 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o 
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Článok VII. 

Práva a povinnosti Organizátora a Súťažiacich 
 

1. Vo všetkých otázkach neupravených Štatútom je oprávnený rozhodovať výhradne 
Organizátor. Rozhodnutie Organizátora vo veciach týkajúcich sa Súťaže a účasti  
Súťažiaceho v Súťaži je záväzné. 
 

2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, 
neprevzatím, resp. nevyužitím výhry.  
 

3. Súťažiaci sa v priebehu trvania Súťaže, ale aj po jej skončení zaväzujú konať tak, aby 
neohrozovali a nepoškodzovali dobré meno Organizátora, partnerov a sponzorov Súťaže a 
ostatných Súťažiacich. Konanie Súťažiaceho, ktoré je v rozpore s týmto Štatútom a/alebo s 
dobrými mravmi, zakladá nárok Organizátora na vylúčenie Súťažiaceho so Súťaže alebo na 
odňatie výhry. 
 

4. Súťažiaci zaslaním Videa a osobných údajov vyhlasuje, že sa oboznámil so znením Štatútu, 
s jeho obsahom súhlasí a je si vedomý svojich práv a povinností mu z neho vyplývajúcich. 

 
5. Organizátor si vyhradzuje právo odvolať Súťaž. O odvolaní Súťaže je Organizátor povinný 

bezodkladne informovať primeraným spôsobom. 
 

6. Organizátor Súťaže nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v Súťaži alebo odovzdaní výhier. 
 

7. Oznámenie o výhercoch Súťaže bude zverejnené na webovej stránke 
http://www.sbagency.sk/. 
 

 
Článok VIII. 

Zásady spracovania osobných údajov 
 

1. Súťažiaci ako dotknutá osoba zaslaním Videa a osobných údajov v súlade s ustanovením 
článku 6 ods. 1 písmeno a) 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 „Nariadenie“) udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov 
v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, vek a e-mailová adresa prevádzkovateľovi, 
ktorým je Organizátor, na dobu do 31. 12. 2019, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia 
Súťaže (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). 
 

2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje slobodne a potvrdzuje, že 
poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. 
 

3. Súťažiaci zároveň zaslaním Videa a osobných údajov potvrdzuje, že mu Organizátor, pri 
získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením: 
a) článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mu poskytol informáciu: 

i) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
zaslaním na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo na adresu sídla  
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Organizátora bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 
Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním a 

ii) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej 
republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

b) článku 15 Nariadenia o práve Súťažiaceho na prístup k údajom, 
c) článku 16 Nariadenia o práve na opravu, 
d) článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“), 
e) článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania, 
f) článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Organizátora v súvislosti s opravou 

alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania, 
g) článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov, 
h) článku 21 Nariadenia o práve namietať, 
i) článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane 

profilovania a 
j) článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Súťažiacemu. 
Bližšie vysvetlenie vyššie uvedených informácií Organizátor poskytuje elektronickými 
prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Organizátora 
prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-
0#.Wwf1r0iFNPY. 

4. Odvolaním Súhlasu so spracúvaním osobných údajov Súťažiacemu zaniká účasť v Súťaži, 
ako aj akékoľvek nároky spojené s účasťou v Súťaži, nakoľko Organizátor Súťaže nebude 
disponovať žiadnym právnym základom na spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho. 
 

5. Súťažiaci, ktorý do času zaslania Videa a osobných údajov nenadobudol plnoletosť1, 
zaslaním Videa a osobných údajov potvrdzuje, že jeho zákonný zástupca je informovaný 
o spracúvaní osobných údajov Súťažiaceho a súhlasí s účasťou Súťažiaceho v Súťaži. 
 

 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Štatút je jediným štatútom Súťaže. Akékoľvek zmeny tohto Štatútu je možné vykonať 

len písomnou formou. Platnosť a účinnosť tohto Štatútu ako aj všetkých vykonaných zmien 
nastávajú zverejnením na webovej stránke http://www.sbagency.sk/. 
 

2. Štatút rámcovo upravuje Súťaž bez časového obmedzenia jeho platnosti. 
 

3. V prípade akýchkoľvek sporov ktoré vyplývajú z tejto Súťaže, alebo ktoré vznikli v 
súvislosti s ňou, sa Súťažiaci a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť predovšetkým 
vzájomnými rokovaniami a dohodou. 
 

4. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie týmto právnym 
vzťahom. 

 

 
1  V zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

„Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti 
(spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 
osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva.“ 
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V Bratislave dňa ..............................  
 
  

 
_________________________________ 

Mgr. Martin Holák, PhD. 
generálny riaditeľ 

Slovak Business Agency 
Organizátor Súťaže 

 
 
 
 


