
 

 

 
 
 
 
Štatút súťaže s názvom „FiNNkvíz“ 
 
Tento štatút súťaže upravuje podmienky a pravidlá súťaže „FiNNkvíz“ na internetovej stránke 
www.edupage.org  a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len 
„štatút“). Štatút je zverejnený na internetovej stránke https://www.nn.sk/fiNNkviz. 

I. Účel súťaže 
Súťaž „FiNNkvíz“ je organizovaná ako vzdelávacia súťaž (ďalej len „súťaž“). Súťaž sa v zmysle 
ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov považuje za hru, ktorú organizátor organizuje za 
podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto štatúte. 
 

II. Vyhlasovateľ súťaže a organizátor súťaže 
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Nadácia NN ľuďom, so sídlom: Jesenského 6143/4C, 811 
02 Bratislava, IČO: 42 355 982, registrácia: Register nadácií vedený Ministerstvom vnútra SR, reg. č.: 
203/Na-2002/1073. 
 
III. Termín konania súťaže 
Súťaž bude prebiehať dňa 23.11.2022 cez systém EduPage - www.edupage.org od 9:00 h. do 12:00 h. 
Súťažiaci budú odpovedať na 20 vedomostných otázok, pričom samotný súťažný test má dĺžku 
trvania 40 minút a po spustení testu v aplikácii sa oprávneným súťažiacim začne odpočítavať 
zostávajúci čas na riešenie. 

 
IV. Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a súťaže sa môžu zúčastniť výlučne žiaci  
stredných škôl 1. a 2. ročníka (vrátane 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií) s aktívnym 
prístupom do systému EduPage (ďalej len „súťažiaci“). 

2. Do súťaže sa súťažiaci zapojí poskytnutím súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho 
v elektornickej forme cez systém EduPage (sekcia súťaže) rodičovské konto alebo udelením 
súhlasu v PDF forme nahraným do systému EduPage, a to zákonným zástupcom súťažiaceho 
ako aj súhlasu zákonného zástupcu s poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže v 
prípade umiestnenia sa súťažiaceho na výhernom mieste (pre účely odovzdania výhry). 

3. Prejaviť záujem o účasť v súťaži (podľa bodu 2. článku IV.) bude možné najskôr od 
zverejnenia informácie o konaní súťaže prevádzkovateľom systému EduPage – 24.10.2022 
a najneskôr pred začatím vypĺňania súťažného testu súťažiacim. 

4. Súťaž bude prebiehať súčasne v 8 krajoch na území Slovenskej republiky (Bratislavský, 
Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj), pričom 
vyhodnotenie súťaže bude vykonané pre každý kraj samostatne. 

5. Pri súťažnom teste je dovolené použiť kalkulačku, nie je povolené vyhľadávanie odpovedí na 
internete alebo v publikáciách. 

6. Podvodné konanie alebo podozrenie na podvodné konanie (ako napr. zadanie rovnakých 
odpovedí súťažiacimi v rovnakom čase a pod.) môže byť dôvodom diskvalifikácie súťažiaceho 
zo súťaže. 

7. Čas pre vypĺňanie súťažného testu sa začína počítať prvým spustením súťažného testu s 
prístupovým kódom do súťažného testu (obdržaným od EduPage) a je ukončený buď 
odovzdaním testu alebo automaticky uplynutím časového limitu. Možnosť opätovného 
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otvorenia testu je len do uplynutia časového limitu, ktorý začne plynúť prvým spustením 
testu. 
 

V. Ochrana osobných údajov a osobnostné práva 
1. Zákonný zástupca súťažiaceho pred zapojením sa súťažiaceho do súťaže udeľuje podľa 

Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) organizátorovi súťaže postupom podľa článku IV. 
bodu 2 štatútu súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaceho v rozsahu: meno 
a priezvisko, názov školy súťažiaceho, mesto, v ktorom sa škola nachádza, ročník za účelom 
účasti v súťaži (najmä, ale nie výlučne, v spojení s vyhodnotením, oznámením výsledkov 
súťaže) a v prípade výhercov v rozsahu mena a priezviska zákonného zástupcu výhercu, 
telefonického kontaktu na zákonného zástupcu výhercu a adresy pre doručenie výhry, a to na 
dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže, najviac na tri 
mesiace po skončení súťaže. 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho 
kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom emailu zaslaného na adresu dpo@nn.sk. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred 
jeho odvolaním. 

3. Informácie poskytované  dotknutým osobám (súťažiaci a jeho zákonný zástupca) podľa  čl. 13 
GDPR: Prevádzkovateľ - Nadácia NN ľuďom, so sídlom: Jesenského 6143/4C, 811 02 
Bratislava, IČO: 42 355 982, registrácia: Register nadácií vedený Ministerstvom vnútra SR, 
reg. č.: 203/Na-2002/1073 spracúva osobné údaje súťažiacich (výhercov) za účelom 
zabezpečenia účasti v súťaži, preverenia platnej účasti súťažiacich v súťaži, vyhodnotenia 
súťaže a osobné údaje zákonných zástupcov výhercov za účelom odovzdania výhry v súťaži na 
základe súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 
Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné. Osobné údaje dotknutých 
osôb budú spracúvané po dobu trvania súťaže a po dobu nevyhnutnú na odovzdanie výhier 
výhercom súťaže, najviac na tri mesiace po skončení súťaže. Osobné údaje dotknutých osôb 
nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania 
a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú poskytnuté na 
spracovanie iným prevádzkovateľom. Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre 
prevádzkovanie súťaže môžu byť poskytnuté a sprístupnené sprostredkovateľom - zmluvným 
partnerom organizátora súťaže – prevádzkovateľom systému EduPage. Dotknuté osoby v 
súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať 
prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie 
svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (v) 
namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných 
údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
spracovania osobných údajov, uplatnenia práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov 
dotknutých osôb, alebo v prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad 
ochranou osobných údajov je možné kontaktovať písomne na dpo@nn.sk. 

VI. Výhry v súťaži 
1. Výhrami v súťaži pre každý kraj jednotlivo sú: 

(i) 200 EUR za kvalifikované prvé miesto v každom kraji (najvyšší počet 
dosiahnutých bodov), 

(ii) 100 EUR za kvalifikované druhé miesto v každom kraji (druhý najvyšší dosiahnutý 
počet bodov), 

(iii) 50 EUR za kvalifikované tretie miesto v každom kraji (tretí najvyšší dosiahnutý 
počet bodov). 



2. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, rozhoduje o umiestnení dosiahnutý čas trvania 
súťažného testu (monitrovaný cez EduPage na úrovni stotín sekundy), v prípade zhodného 
počtu bodov a času trvania súťažného testu sa výhra rozdelí medzi súťažiacich rovnakým 
dielom. 

3. Zákonní zástupcovia výhercov budú kontaktovaní za účelom získania ďalších osobných údajov 
pre účely odovzdania výhier, a to formou kontaktovania školy cez prevádzkovateľa systému 
EduPage a následne bude zoznam výhercov zverejnený na internetovej stránke vyhlasovateľa 
súťaže: https://www.nn.sk/fiNNkviz vo forme iniciálov mena a priezviska výhercu, ročníka, 
názvu školy, adresy školy a dosiahnutého počtu bodov a času trvania súťažného testu. 

4. Výhru v súťaži si výherca spolu so  zákonným zástupcom musia uplatniť v období od 9.1.2023 
do 28.2.2023, v opačnom prípade na výhru stráca výherca nárok. Pri uplatnení výhry zákonný 
zástupca výhercu prevezme ocenenie výhercu a na preberacom protokole k oceneniu uvedie 
číslo bankového účtu, v prospech ktorého bude uhradená výhra do 14 dní od jeho podpisu 
zákonným zástupcom výhercu. 
 

VII. Zverejnenie výhercov 
1. Výhercovia budú po vyhodnotení súťaže zverejnení do 20.12.2022 na internetovej stránke 

https://www.nn.sk/fiNNkviz. 

VIII. Osobitné ustanovenia 

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže bol do súťaže zaradený v rozpore s podmienkami súťaže, 
výhra mu nebude odovzdaná a prepadne v prospech organizátora. 

2. Organizátor nehradí súťažiacim ani ich zákonným zástupcom žiadne náklady, ktoré im 
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním, preberaním výhry. Na výhru nemá 
výherca právny nárok. 

3. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát 
elektronickými prostriedkami. 

4. Organizátor vylúči zo súťaže súťažiaceho, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada 
o to organizátora. 

5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tento štatút a zverejniť ho 
rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž 
predčasne ukončiť. 

IX. Záverečné ustanovenia 
1. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu tohto štatútu 

v sídle  vyhlasovateľa súťaže. 
2. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže prípadne 

iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. 
3. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu štatútu zástupcom vyhlasovateľa súťaže a 

účinnosť dňa 24.10.2022. 
 

Za Vyhlasovateľa súťaže: 
V Bratislave dňa 20.10.2022 
 
 

    
                    ––––––––––––––––––––––––– 

          Ing. Peter Brudňák 
správca nadácie 

Nadácia NN ľuďom 
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