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ŠTATÚT SÚŤAŽE A HLASOVANIA 
“Cena verejnosti 2022”

I. Usporiadateľ súťaže
Súťaž a hlasovanie „Cena verejnosti 2022” (ďalej ako „súťaž“) organizuje Nadácia ESET so sídlom na Ein-
steinovej 24 v Bratislave, zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej re-
publiky pod číslom 203/Na-2002/1013, IČO: 422 589 10 (ďalej len „Nadácia ESET”) v spolupráci so spo-
ločnosťou ESET, spol. s r.o., so sídlom na Einsteinovej 24 v Bratislave, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, IČO: 31 333 532, oddiel: Sro, vložka číslo 3586/B (ďalej len „ESET“) v rámci 
4. ročníka prestížneho ocenenia ESET Science Award, ktorého finálový večer sa uskutoční počas gala-
večera ESET Science Award dňa 14.10.2022 (ďalej len„galavečer“), vysielaného zo záznamu na RTVS dňa 
15.10.2022 (ďalej len „prenos galavečera RTVS“). 
Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte súťaže (ďalej len „štatút“), ktorý upravuje práva 
a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

II. Ocenenie ESET Science Award
Nadácia ESET v spolupráci so spoločnosťou ESET, spol. s r.o., vedomá si kľúčového významu vedy 
pre rozvoj a prosperitu spoločnosti, v snahe posilniť motiváciu vedcov dosahovať medzinárodne uzná-
vané vedecké výsledky, v snahe zviditeľniť výsledky slovenských vedcov na medzinárodnej úrovni 
a zvýšiť prestíž slovenskej vedy v zahraničí podporuje slovenskú vedeckú komunitu a rozvoj Slovenska 
prostredníctvom prestížneho ocenenia ESET Science Award.
V súlade s týmto zámerom, v hlavnej kategórii ocenenia ESET Science Award - Výnimočná osobnosť 
vedy na Slovensku – Nadácia udelí jednu výhru víťazovi súťaže v súlade s týmto štatútom.
Nadácia počas galavečera vyhlási a udelí čestné ocenenie “Cena verejnosti 2022” tomu finalistovi, ktorý 
získal v súťaži najviac hlasov od hlasujúcej verejnosti.

III. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční od 26.9.2022 08:00 hod. do 13.10.2022 23:59 hod.

IV. Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 
18 rokov a ktorá počas trvania súťaže pošle hlas jednému z piatich (5) finalistov hlavnej kategórie – Vý-
nimočná osobnosť vedy na Slovensku - (ďalej len „hlasujúci“) prostredníctvom formulára zverejneného 
na webovej stránke www.cenaverejnosti.sk, s presmerovaním na www.esetscienceaward.sk (ďalej len 
„webová stránka“). 
Každý hlasujúci môže hlasovať podľa pokynov uvedených na webovej stránke vyplnením hlasovacieho 
formulára, na základe ktorého je oprávnený udeliť iba jeden hlas jednému nominantovi. 
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Neplatné sú hlasovacie formuláre vyplnené v rozpore s týmto štatútom a inštrukciami uvedenými 
na webovej stránke.
Zapojením sa do súťaže hlasujúci súhlasí so všetkými podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržia-
vať. V prípade, ak Nadácia ESET zistí, že hlasujúci konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok 
na akúkoľvek výhru a bude zo súťaže vylúčený.

V. Výhra v súťaži a dane
Výhrou v súťaži je poukaz pre dve (2) osoby a zahŕňa ubytovanie v izbe Classic na Lomnickom 
štíte na jednu noc, obojsmerný lístok na lanovku Tatranská Lomnica - Lomnický štít, privítanie 
drinkom v nadmorskej výške 2 634 metrov, pozorovanie hviezd pri fľaši vína, malé občerstvenie 
na Skalnatom plese, gurmánska 4-chodová večera pri sviečkach v najvyššie položenej kaviarni, 
chutné raňajky na Skalnatom Plese po východe slnka. Využitie poukazu je možné od 01.05.2023 
– 31.10.2023 (ktorýkoľvek deň vrátane víkendu), termín je potrebné vopred rezervovať. Súčasťou 
výhry je aj možnosť absolvovať prehliadku  vysunutých pracovísk Astronomického ústavu SAV na 
Lomnickom štíte a Skalnatom Plese, taktiež po predchádzajúcej rezervácii, podľa pokynov Nadá-
cie ESET. 
Výhra predstavuje výhru pred zdanením. 
Výhra je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote nepre-
vyšujúcej 350 €, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená 
od dane. Suma výhry nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a zároveň odvodu do zdravotnej 
poisťovne. Hodnota hlavnej výhry je v zmysle § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov  829 EUR.
Za splnenie daňových a odvodových povinností výhry zodpovedá výherca. 

VI. Výber a vyhlásenie výhercu
Výber výhercu prebehne za účasti štatutára a dvoch (2) členov Správnej rady Nadácie ESET. Vyžrebovaní 
budú jeden (1) výherca a traja (3) náhradníci. 
Výherca bude slávnostne vyhlásený počas galavečera, ktorý sa uskutoční 14.10.2022 o 19:00 a bude 
sa streamovať naživo na sociálnych sieťach ESET Science Award a jeho partnera Denníka N, resp. zo 
záznamu 15.10.2022 o 21:35 na RTVS Jednotke a jej simultánneho vysielania na sociálnych sieťach RTVS. 
Výherca bude tiež o výhre oboznámený v prvý pracovný deň po vyhlásení výsledkov písomne emailom 
zaslaným na emailovú adresu, ktorú výherca uviedol pri hlasovaní a následne bude vyzvaný, aby Nadácii 
ESET poskytol údaje potrebné pre odoslanie výhry. Výherca bude kontaktovaný aj telefonicky. Ak 
výherca nepotvrdí svoj záujem o výhru písomne emailom do 48 hodín od oboznámenia výhry emailom 
alebo výherca v uvedenej lehote oznámi, že výhru neprijíma, výhra bude postúpená vyžrebovanému 
náhradníkovi, resp. vyžrebovaným náhradníkom podľa poradia.  

VII. Odovzdanie výhry
Výhra bude odovzdaná výhercovi zo strany Nadácie ESET v lehote do tridsať (30) kalendárnych dní odo 
dňa potvrdenia záujmu emailom zo strany výhercu.
Ak výhru neprevezme ani výherca, ani vyžrebovaní (3) traja náhradníci podľa poradia, výhra prepadne 
v prospech Nadácie ESET.
Nadácia ESET si vyhradzuje právo neodovzdať̌ alebo odobrať̌ výhru v prípade, ak výherca nesplnil alebo 
porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. 
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VIII. Spracovanie osobných údajov
Zapojením sa do súťaže a udelením súhlasu so štatútom hlasujúci berie na vedomie, že Nadácia ESET 
bude spracúvať jeho osobné údaje v súlade s NARIADENÍM  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  (ďalej  len  „GDPR“)  a  požiadavkami  
zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane  osobných údajov. 

V prípade, že sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Nadácia ESET bude spracúvať Vaše osobné údaje uvedené 
v registračnom formulári na účely realizácie súťaže, teda najmä na zabezpečenie evidencie registrácie, 
vyhodnotenia, oznámenia výhercu počas galavečera (ktorý bude vysielaný naživo v RTVS) a odovzdania 
výhry. Získavané osobné údaje sú nevyhnutné pre účasť v súťaži  a  ich  poskytnutie  je  preto  zmluvnou  
podmienkou.  

V  prípade,  že  nás  oslovíte  prostredníctvom  kontaktného  formulára na webstránke,  poskytnete  nám  
na  vybavenie  vašej žiadosti osobné údaje, ktoré sú jeho súčasťou.

Pri  výkone  našich  činností  dbáme  na  dôvernosť  osobných  údajov  návštevníkov webstránky  a  hla-
sujúcich.  Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom než tým, ktoré sú uvedené v tomto štatú-
te. Príjemcom osobných údajov je spravidla banková inštitúcia, prostredníctvom ktorej je zrealizovaná 
platba výhry, subjekty so zákonným oprávnením osobné údaje požadovať a prípadne v nevyhnutnom 
rozsahu tiež agentúra či iný dodávateľ, ktorý nám pomáha s organizáciou a realizáciou našej súťaže. 

Vaše údaje sa snažíme spracúvať a uchovávať iba počas doby potrebnej na naplnenie účelu, pre ktorý 
sme  ich  získali.  Ak  nie  je  uvedené  inak,  osobné  údaje  získané  v  súvislosti  s  realizáciou  súťaže 
budú uchovávané maximálne 3 mesiace od ukončenia súťaže. V prípade údajov, ktoré sú súčasťou pla-
tobných operácií, môže byť doba uchovávania predĺžená na čas nevyhnutný na splnenie archivačných 
povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povin-
nosti pri vedení účtovníctva a pod.).

V súlade s GDPR a v ním stanovených medziach máte vy ako dotknutá osoba právo požadovať od Nadá-
cie  prístup  k  svojim  osobným  údajom  a  právo  na  ich  opravu  alebo  vymazanie,  alebo  obmedzenie  
spracúvania, rovnako aj právo namietať proti spracúvaniu a tiež právo na prenosnosť údajov. Uplatniť 
si ho môžete prostredníctvom žiadosti doručenej Nadácii. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

V  prípade,  že  máte  akékoľvek  otázky  alebo  chcete  uplatniť  vaše  práva  dotknutej  osoby,  môžete  
nás  kontaktovať na našej adrese Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
alebo emailom na nadacia@eset.sk

IX. Záverečné ustanovenia
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vyda-
nie inej výhry, ako je stanovená usporiadateľom súťaže. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení 
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
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Nadácia ESET nehradí hlasujúcim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v 
súťaži, resp. s výhrou.

Nadácia ESET nenesie žiadnu zodpovednosť̌ za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou.

Tento štatút nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia na webovej stránke www.esetscienceaward.sk. 
Hlasujúci sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom na uvedenej webovej stránke v čase 
trvania  súťaže.
Nadácia ESET si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlast-
ného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odvolať, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť 
súťaž a tento štatút. Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Nadácia ESET 
zverejnila tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.esetscienceaward.sk.

V Bratislave dňa 20.9.2022
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