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Štatút propagačnej súťaže 
„Finančná sloboda s OVB“  

 
Štatút propagačnej súťaže „Finančná sloboda s OVB“ (ďalej len „Štatút“) upravuje predmet, účel 
a trvanie súťaže, podmienky účasti na súťaži, postup pri vykonávaní činností potrebných na jej 
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov súťaže. 
 
I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže  
 

1. Hlavným organizátorom a prevádzkovateľom propagačnej súťaže „Finančná sloboda s OVB“ je 
nezisková organizácia Akadémia vzdelania OVB n.o., so sídlom Kukuričná 175/8, 832 48 
Bratislava 3, IČO: 37 924 575, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií, 
registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, pod registračným číslom OVVS-1637/197/2006-NO 
(ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú súťaž s názvom „Finančná sloboda 
s OVB“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje 
Organizátor. 

 
II. Predmet, účel a trvanie Súťaže  
 

1. Predmetom a účelom Súťaže je zvýšenie finančnej gramotnosti u študentov vybraných 
stredných škôl a propagácia vzdelávacej činnosti Organizátora.  

2. Súťaž sa v zmysle zákona č. 30/2019 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 (ďalej len ako „Občiansky 
zákonník“) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel 
vyjadrených v tomto Štatúte. 

3. Súťaž bude prebiehať v mesiacoch október 2022 až január 2023 (ďalej len „doba trvania 
Súťaže“), na území Slovenskej republiky.  

 
III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže, pravidlá Súťaže, priebeh Súťaže a vyhodnotenie 
Súťaže  
 

1. Súťaž bude prebiehať primárne v maďarskom jazyku. Zúčastniť Súťaže sa môžu plnoletí študenti 
vybraných stredných škôl (ďalej len „Súťažiaci“), ktoré do Súťaže zaregistruje riaditeľ školy 
prostredníctvom prihlasovacieho formulára doručeného zo strany Organizátora na jednotlivé 
školy.  

2. Podmienkou na účasť Súťažiaceho v Súťaži je účasť na hre minimálne 80-tich % študentov 
z príslušnej triedy. 

3. V školských kolách odohrajú súťažiaci v dvojčlenných tímoch, zostavených v rámci svojej triedy, 
jednu hru stolovej spoločenskej hry Finančnej slobody, pričom najlepšie hodnotená dvojica 
z každej triedy postúpi do regionálneho kola Súťaže. V prípade, ak je v danej triede nepárny 
počet Súťažiacich, školské kolo môže odohrať jeden trojčlenný tím, pričom ak tento tím postúpi 
do regionálneho kola Súťaže, toho sa môžu zúčastniť výlučne dvaja Súťažiaci z tohto tímu. 

4. Následne sa uskutočnia regionálne kolá Súťaže v mestách Bratislava, Galanta, Dunajská Streda, 
Komárno, Šahy, Rimavská Sobota a Košice. Postupujúce dvojice zo školského kola odohrajú 
regionálne kolá v  meste určenom na základe územnej príslušnosti školy. V rámci regionálneho 
kola odohrajú dvojice Súťažiacich jednu hru stolovej spoločenskej hry Finančná sloboda, pričom 
do finálového kola, ktoré sa uskutoční v meste Komárno, postúpia dve najlepšie hodnotené 
dvojice Súťažiacich z každého regionálneho kola Súťaže.  

5. Finálového kola Súťaže sa zúčastní celkovo 14 (štrnásť) postupujúcich dvojíc, z ktorých ceny pre 
výhercov v zmysle čl. IV tohto Štatútu obdržia tri najlepšie hodnotené dvojice.  
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6. Pod pojmom najlepšie hodnotená dvojica sa rozumie dvojica Súťažiacich, ktorá nadobudne 
najvyššiu hodnotu majetku v hre v rámci triedy/regionálneho centra/daného kola súťaže. 

7. Moderátormi hry Finančná sloboda na prihlásených stredných školách budú výlučne 
Certifikovaní lektori hry Finančná sloboda so zmluvným vzťahom k Organizátorovi, pričom ich 
pomocníkmi pri hre môžu byť výlučne podriadení finanční sprostredkovatelia spoločnosti OVB 
Allfinanz Slovensko a.s.. 

8. Súťažiaci sú povinní počas hry dodržiavať základné zásady slušného správania sa a postupovať 
podľa pokynov organizátora a moderátorov. 

9. Každý Súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže kedykoľvek počas jej trvania. Odstúpenie zo 
Súťaže v období medzi jednotlivými kolami Súťaže oznámi odstupujúci Súťažiaci Organizátorovi 
písomne alebo emailom na adresu csr@ovb.sk a počas prebiehajúcich kôl Súťaže moderátorovi 
hry Finančná sloboda, ktorý túto skutočnosť zaeviduje. 

10. Ak jeden člen z dvojice Súťažiacich počas hry zo Súťaže odstúpi, ma druhý člen z dvojice 
Súťažiacich právo pokračovať v rozohranej hre/scenári. Ak takýto redukovaný tím postúpi do 
ďalšieho kola Súťaže, je podmienkou ďalšej účasti v Súťaži doplnenie tímu na dvojicu Súťažiacich 
a to náhradníkom z danej školskej triedy, ktorým môže byť aj člen inej dvojice nepostupujúcich 
Súťažiacich. 

11. Ak jeden člen z dvojice postupujúcich Súťažiacich z daného kola odstúpi zo Súťaže v období 
medzi jednotlivými kolami, ma druhý člen z dvojice Súťažiacich právo pokračovať v Súťaži, 
pričom podmienkou ďalšej účasti v Súťaži je doplnenie tímu na dvojicu Súťažiacich a to 
náhradníkom zo školskej triedy tohto Súťažiaceho, pričom náhradníkom môže byť aj člen inej 
dvojice nepostupujúcich Súťažiacich. 

 
IV. Výhry pre výhercov Súťaže 
 

1. Organizátor venuje do Súťaže nasledovné ceny (ďalej len „Výhra“):  
a) za 1. miesto – 2x tablet v hodnote do 300,- € s DPH/kus + vstupenky na Gombasecký letný 

tábor na rok 2023 pre celú triedu víťaznej dvojice (vrátane Súťažiacich), pričom hodnota 
jednej vstupenky je vo výške 49,- € s DPH, 

b) za 2. miesto – 2x tablet v hodnote do 250,- € s DPH za kus, 
c) za 3. miesto – 2x smarthodinky v hodnote do 100,- € s DPH za kus. 

2. Trieda, z ktorej vzíde víťazná dvojica, obdrží putovný pohár, pričom tento putovný pohár bude 
doplnkovou cenou za 1. miesto i v nasledujúcich ročníkoch Súťaže. Trieda, ktorá obdrží putovný 
pohár v tomto ročníku Súťaže, je povinná ho na základe výzvy odovzdať Organizátorovi 
nasledujúceho ročníka Súťaže a to v primeranom predstihu pred jej začiatkom. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Výhry, o čom sa zaväzuje Súťažiacich informovať 
najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred dňom ukončenia Súťaže, a to formou oznámenia o 
zmene Výhry na www.financnagramotnost.sk. 

4. Ohodnotení cenami v zmysle ods. 1 tohto článku Štatútu budú len tí Súťažiaci, ktorí riadne 
dokončili finálové kolo Súťaže. 

5. Každý výherca má právo odmietnuť Výhru. V prípade, ak Súťažiaci odmietne prevziať Výhru, 
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť, či bude zvolený náhradný výherca. 

 
V. Odovzdanie výhry 
 

1. Za účelom odovzdania Výhry sú výhercovia Súťaže povinní poskytnúť Organizátorovi 
požadovanú súčinnosť.  

2. Prevzatie Výhry sú výhercovia povinní potvrdiť podpísaním Protokolu o prevzatí nepeňažnej 
výhry, pričom Výhra bude odovzdaná výhercom osobne po skončení finálového kola Súťaže. 
V prípade objektívnej nemožnosti odovzdať výhercom Súťaže Výhru v deň konania finálového 
kola Súťaže, sa Organizátor zaväzuje odovzdať výhercom Súťaže Výhru v lehote do 30 dní odo 

mailto:csr@ovb.sk
http://www.financnagramotnost.sk/
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dňa konania finálového kola Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania 
Výhry. 

3. Každý Súťažiaci, ako dotknutá osoba, poskytuje zapojením sa do Súťaže Organizátorovi, ako 
prevádzkovateľovi, súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú Organizátorom 
spracúvané za účelom organizovania a vyhodnotenia Súťaže v súlade s týmto štatútom. 
Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolaním 
súhlasu však Organizátor nemôže Súťažiaceho ďalej v Súťaži evidovať. Osobné údaje budú 
spracúvané v rozsahu údajov uvedených v Súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorého 
podpis zo strany Súťažiaceho je podmienkou na účasť v Súťaži. Organizátor sa zaväzuje osobné 
údaje spracúvať výlučne na účely uvedené v tomto Štatúte a v Súhlase so spracovaním 
osobných údajov. Príjemcom osobných údajov bude výlučne Organizátor. Organizátor 
nezamýšľa prenášať osobné údaje Súťažiacich do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 
Súťažiaci bol zo strany Organizátora poučený o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich 
z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (GDPR) (právo na prístup k osobným údajom, právo na výmaz, opravu osobných 
údajov, právo podať námietku proti spracúvania osobných údajov, právo na prenos, právo 
podať sťažnosť kontrolnému orgánu a pod.). Osobné údaje Súťažiacich budú za účelom 
organizovania a vyhodnotenia Súťaže spracúvané po dobu trvanie Súťaže, avšak najdlhšie do 
31. 04. 2023. Dotknutými osobami sú všetci Súťažiaci. Organizátora je možné kontaktovať e-
mailom odoslaným na adresu csr@ovb.sk.  

 
VI. Záverečné ustanovenia  
 

1. Výhra v Súťaži nie je nárokovateľná, ani vymáhateľná súdnou cestou.  
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe 

Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu po jeho vyhlásení. 
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred 
uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu alebo akékoľvek skrátenie, 
prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor formou písomného oznámenia na 
www.financnagramotnost.sk. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany 
Súťažiacich a tiež právo na:  
a) prípadné vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže z dôvodu porušenia pravidiel súťaže uvedených 

v tomto Štatúte;  
b) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ si výherca neprevezme Výhru a/alebo ju odmietne 

prevziať.  
4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje Výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia Výhry výhercom v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú 
výhercu.  Výhry podľa čl. IV. Štatútu nepodliehajú dani z príjmu podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona 
č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

5. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom.  
6. V prípade vzniku otázok alebo sporov súvisiacich s výkladom znenia tohto Štatútu, má vždy 

prednosť verzia Štatútu vyhotovená v slovenskom jazyku. 
7. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej 

stránke www.financnagramotnost.sk. 
 
Vydané v Bratislave, dňa 5.10.2022      Akadémia vzdelania OVB, n.o. 
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