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ŠTATÚT SÚŤAŽE „SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA“ 

 

PREAMBULA 

Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA“ (ďalej 

len „súťaž“). Súťaž je súčasťou edukačnej kampane „SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA“, ktorú 

organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci 

s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku 

Súťaž je naviazaná na prieskum povedomia o Grantoch EHP a Nórska, ktorý je realizovaný 

priebežne prostredníctvom dotazníku so základnými 14 otázkami o Grantoch EHP a Nórska. Tento 

dotazník bude v dňoch 17.5.2022 – 12.6.2022 doplnený o 10 otázok ohľadom Nórka, Islandu 

a Lichtenštajnska, a o možnosť zúčastniť sa súťaže. 

Súťaž bude zverejnená na webových sídlach vyhlasovateľa - www.eeagrants.sk, 

www.norwaygrants.sk  a na FACEBOOK Profil „Granty EHP a Nórska na Slovensku“, FACEBOOK Profil 

Norwegian Embassy in Bratislava, INSTAGRAM Profil „Norway in Slovakia“, INSTAGRAM Profil 

„Príbehy Nórskych grantov“.  

Štatút bude zverejnený na webových sídlach vyhlasovateľa - www.eeagrants.sk, 

www.norwaygrants.sk.   

Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadi najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, v znení neskorších predpisov, najmä § 847 a nasl., zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v platnom znení a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Čl. I 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  

Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

IČO: 50349287 

DIČ: 2120287004 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“). 

 

Čl. II  

ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

1. Účelom súťaže je podporiť edukačnú kampaň „SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA“ zameranú 

na zvýšenie povedomia o týchto grantoch, o prispievateľských štátoch, ktorými sú Nórsko, 

Island a Lichtenštajnsko, o bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a prispievateľskými 

štátmi, ako aj na podporu budovania značky „Granty EHP a Nórska“. 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
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2. Predmetom súťaže je vyplnenie dotazníka, ktorý obsahuje 24 otázok ohľadom Grantov EHP 

a Nórska a prispievateľských krajín. Dotazník sa nachádza tu: 

https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39. 

 

3. Súťaž sa organizuje na území SR. 

 

Čl. III 

LEHOTA SÚŤAŽE 

1. Súťaž trvá odo dňa 17.5.2022 od 00:01 hod. do dňa 12.06.2022 do 12:00 hod. 

 

Čl. IV.  

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

1. Vyhlasovateľ opakovane zverejní informácie o súťaži v príspevkoch na sociálnej sieti 

Facebook - v rámci profilu „Granty EHP a Nórska na Slovensku“ a na webovom sídle - 

www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk. Príspevky budú obsahovať výzvu na zapojenie sa 

do súťaže a odkaz na dotazník a tento štatút. 

 

2. Úlohou súťažiaceho je vyplniť 24 otázok uvedených v dotazníku.  

 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má trvalý pobyt 

alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa všetky podmienky stanovené v 

tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).  

 

4. Súťaže sa nemôže zúčastniť súťažiaci, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom 

obdobnom právnom vzťahu s vyhlasovateľom súťaže, Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva 

v SR, Ministerstvom životného prostredia SR  -  Sekcia environmentálnych programov a 

projektov alebo Výskumnou agentúrou  - Odbor prierezových činností ani osoby blízke týmto 

osobám v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

platnom znení. Ak sa výhercom v súťaži stane takáto osoba alebo osoba, ktorá nesplní aspoň 

jednu z podmienok súťaže, nárok na výhru jej nevznikne, výhra jej nebude odovzdaná a ak už 

jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť vyhlasovateľovi bezodkladne po 

jeho výzve. 

 

5. Súťažiaci, ktorí splnia podmienky podľa tohto štatútu a vyplnia správne aspoň 13 z 24 otázok 

v dotazníku v lehote podľa čl. III. tohto štatútu budú zaradení do žrebovania o ceny podľa čl. 

V. tohto štatútu.  

 

6. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu 

súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani 

nemohol na súťaži zúčastniť. 

https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39
http://www.eeagrants.sk/


 
 

3 
 

 

7. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, 

je zo súťaže vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu. 

 

8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky 

účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba. 

 

Čl. V 

 CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny, ktoré do súťaže venovalo 

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR: 

 kuchynský robot v hodnote  259,00 eur 

 elektrická kolobežka v hodnote  306,90 eur  

 smart hodinky v hodnote  278,58 eur 

 

2. V zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom 

znení prijaté ceny alebo výhry z verejnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu 

alebo výhru sú oslobodené od dane z príjmu. 

 

3. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. Účasť v 

súťaži ani výhru nie je možné súdne vymáhať, ani za ňu žiadať inú protihodnotu alebo 

náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 

 

4. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje 

vyhlasovateľ. 

 

Čl. VI  

ŽREBOVANIE A OCENENIE 

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu a 

vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 10 dní odo dňa 

skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. najneskôr do 22.06.2022. 

 

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok súťaže v zmysle štatútu vykonajú zamestnanci 

vyhlasovateľa a žrebovanie výhercov vykonajú zástupcovia vyhlasovateľa a Veľvyslanectva 

Nórskeho kráľovstva na Slovensku najneskôr do 22. 06. 2022.  
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3. Vyžrebovaní budú traja výhercovia. Ceny budú prideľované vyžrebovaným výhercom v poradí 

ako sú uvedené.  Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz. 

 

4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia 

nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom alebo nedôjde k odovzdaniu 

ceny podľa bodu 6. 

 

5. Vyžrebovaní výhercovia budú informovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 

10 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste, v čase 

a spôsobom dohodnutým medzi vyhlasovateľom a výhercom. 

 

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo sa 

ukáže, že výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude 

ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný 

náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa 

ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu cena sa vráti Veľvyslanectvu Nórskeho 

kráľovstva v SR. 

 

7. Výherca je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho 

výhry.  

 

ČL. VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo 

možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať.  

 

2. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení je vyhlasovateľ súťaže prevádzkovateľom a súťažiaci je 

dotknutou osobou. 

 

3. Súčasťou dotazníku bude nasledovné vyhlásenie: Odoslaním dotazníku vyhlasovateľovi 

vyjadruje súťažiaci ako dotknutá osoba v súlade s čl. 6 bod 1 písm. a) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení súhlas so 

spracúvaním osobných údajov  pre účel spracúvania v rámci spotrebiteľskej súťaže 

v rozsahu:  

 

 meno a priezvisko,  

 mesto/obec pobytu, 

 telefónne číslo,  

 e-mailový kontakt, 



 
 

5 
 

a na účel vedenia evidencie súťažiacich, žrebovania súťažiacich, identifikácie a kontaktovania 

výhercu.  

4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľným, slobodne daným, konkrétnym, 

informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje dotknutá osoba 

vyhlasovateľovi na obdobie podľa bodu 6 tohto článku. 

 

5. Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

tel. č.: +421 2 2092 8425 

e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Viac informácií je možné nájsť tu: https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-

osobnych-udajov/index.html.  

6. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať do 31.12.2022. Po uplynutí tohto obdobia 

budú osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane ani do tretej 

krajiny. Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má všetky práva v 

súlade s nariadením a so zákonom vzťahujúce sa na predmetný účel spracúvania osobných 

údajov. 

 

7. Na základe písomnej žiadosti listom/ e-mailom alebo osobne u prevádzkovateľa, má dotknutá 

osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

8. Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, na výmaz osobných údajov 

alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných 

údajov. 

 

9. V prípade otázok ohľadom spracúvania osobných údajov v tejto súťaži alebo otázok 

o povinnostiach prevádzkovateľa, sa môže dotknutá osoba obrátiť na zodpovednú osobu 

prevádzkovateľa: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk. 

 

10. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa alebo pochybností 

o legitimite spracúvania osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť na Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

11. Dotknutá osoba odoslaním dotazníku vyhlasovateľovi zároveň vyhlasuje, že poskytnuté 

osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne, že sa chce zapojiť do súťaže 

a že je zároveň osobou staršou ako 18 rokov. 

 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/index.html
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/index.html
mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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ČL. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s 

ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. 

 

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to 

najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní 

vyhlasovateľ na svojom webovom sídle www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk. 

 

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si 

vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť štatút v 

zmysle bodu 2 tohto článku štatútu. 

 

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo 

náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. 

 

5. Spoločnosť Meta Platforms žiadnym spôsobom nesponzoruje, nespravuje túto súťaž ani s ňou 

nie je nijako spojená. Meta Platforms nemá žiadne záväzky voči súťažiacim a výhercom. 

Neposkytuje ani žiadnu užívateľskú podporu pre sťažnosti alebo podnety súťažiacich alebo 

výhercov. 

 

ČL. IX. ZÁVÄZNOSŤ 

1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto 

štatúte. 

 

2. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom jeho zverejnenia. Štatút 

stráca platnosť dňa 31.12.2022. 

 

V Bratislave dňa 12.5.2022 

 

Veronika Remišová 

 podpredsedníčka vlády SR a ministerka  

http://www.eeagrants.sk/

