
Štatút súťaže 

1. Organizátor súťaže 

1.1 Organizátorom súťaže (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Centrum pre religionistiku a 
historické štúdiá, n. o.  s adresou Stierova 3, 040 23 Košice , IČO 50091069, ďalej len 
„organizátor.“ Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej 
účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“). 

2. Pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) 

2.1 Do súťaže bude zaradená: 

• každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území 
Slovenskej republiky, 

• ktorá má viac ako 18 rokov, 
• ktorá sa v období od 08. 03. 2021 do 15. 03. 2021 zapojí do súťaže splnením všetkých 

súťažných podmienok.  

2.2 Súťažné podmienky:  

• „like“ na Facebook profil MaGeT,  
• odpovedať v komentári na Facebooku MaGeT na otázku: Napíšte nám do komentára 

aspoň jedného slávneho Rusína. 

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jednou odpoveďou. Duplicitné komentáre 
budú zaradené do súťaže iba raz. 

2.3 Žrebovanie výhercu prebehne náhodným losovaním v redakcii. Držiteľom výhry sa stáva 
vyžrebovaný výherca, ktorý získa Rusínske výšivky - maľovánky. Výsledky žrebovania budú 
zverejnené 15. 03. 2021 Facebookovej stránke MaGeT.  

2.4 Držiteľ výhry bude o výhre upovedomený súkromnou správou na Facebooku. Pokiaľ bude 
vyzvaný k poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie výhry a do 4 dní 
nebude na túto správu reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže. 

2.5 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci.  

3. Predmet a odovzdanie výhry 



3.1 Predmetom výhry v súťaži sú Rusínske výšivky (maľovánka), ktoré budú  držiteľovi/
držiteľke výhry doručené poštou, ak po dohode nebolo stanovené inak. 

3.2 Výhra je neprenosná a nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu 
kompenzácie.  

4. Zodpovednosť organizátora súťaže 

4.1 Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v 
platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.  

4.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne ďalšie náklady, ktoré im týmto vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.  

4.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi 
údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.  

4.4 Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s 
užívaním výhier. 

5. Ochrana osobných údajov a osobnostné práva 

5.1. Prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú účastníci súťaže svoj 
výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania 
výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(ďalej len “Nariadenie”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

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

5.3 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel 
súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Tieto 
všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 08. 03. 2021. 

V Košiciach, 08. 03. 2021


