
 

Štatút súťaže s názvom „Čo hovoríte na BMD“ 

 

I. Preambula 

Súťaž „Čo hovoríte na BMD“ je organizovaná pri príležitosti konania Bratislavských mestských dní 

2022 (ďalej len „súťaž“ a „BMD“) a je spojená so zisťovaním názorov, postrehov a potrieb 

Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta ohľadne kvality a nápaditosti ponúkaného kultúrneho 

programu počas BMD. 

II. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľ/ organizátor súťaže: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková 

organizácia hlavného mesta Bratislava  

Sídlo: Židovská 1, 815 15  Bratislava 

IČO : 30 794 554 

URL: www.bkis.sk 

 

III. Cieľ súťaže 

Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem širokej verejnosti o kultúrny program organizovaný na pôde 

mesta Bratislava. 

IV. Čas a miesto konania súťaže 

Súťaž sa uskutočňuje v konkrétnom časovo ohraničenom období od 22. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Všetky 

informácie o súťaži sa zverejňujú na webovej stránke www.bkis.sk/bratislavske-mestske-dni/2022. 

 

V. Podmienky účasti v súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každá dospelá fyzická osoba, ktorá splní podmienky stanovené štatútom 

súťaže.  

VI. Princíp súťaže a spôsob získania výhier 

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže vyplnením dotazníka „Čo hovoríte na BMD?“ uverejneného na 

web stránke www.bkis.sk/bratislavske-mestske-dni/2022 alebo obdržaného od organizátorov počas 

Bratislavských mestských dní 2022. 

V súťaži sa udeľujú nefinančné výhry, ktoré sú uvedené na web stránke www.bkis.sk/bratislavske-

mestske-dni/2022. Vyžrebovaní výhercovia budú uverejnení spôsobom, ktorý neumožňuje ich 

identifikáciu (vo formáte napríklad Ján M. ). Výhercovia budú vyhlásení 2. 5. 2022 na webovej stránke 

v kategórii „Súťaž“.  

VII. Odovzdanie výhier 

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorou sa do súťaže zapojili 

a následne po obdržaní korešpondenčnej adresy im bude poslaná výhra najneskôr do 15 dní od 

vyhlásenia výsledkov. 

Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier. 

VIII. Zodpovednosť organizátora súťaže 

Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

nemožno výhru vymáhať. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. 

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 

neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť e-

mailových adries a zariadení ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci 

sprostredkovateľa. 
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Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s 

užívaním výhier. 

IX. Všeobecné ustanovenia 

Za účelom organizovania súťaže (ktoré zahŕňa identifikáciu súťažiaceho, vyhodnocovanie výhercov 

súťaže, odovzdanie a doručenie výhier ako aj komunikáciu s výhercom) a za účelom zasielania 

newslettera BKIS, bude organizátor spracúvať osobné údaje súťažiacich (výhercov) v rozsahu meno, 

priezvisko a e-mailová adresa. 

V prípade, ak sa súťažiaci prihlási do súťaže tým, že vyplní dotazník „Čo hovoríte na BMD“ a potvrdí 

aj svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, stáva sa účastníkom súťaže. V prípade, ak by 

nepotvrdil svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účel organizovania súťaže a zasielania 

newslettera BKIS označením nižšie uvedeného políčka, nebude zapojený do súťaže. Súhlas je 

dobrovoľný. Informácia o spracúvaní osobných údajov je uvedená na www.bkis.sk v odkaze informácie 

o spracúvaní osobných údajov a dokumenty. Prihlásením sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje 

oboznámenie sa s informáciou. 

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, 

úplné, aktuálne a pravdivé. 

V prípade odvolania súhlasu pred odovzdaním výhry súťažiacemu výhra prepadá organizátorovi, ak 

organizátor nerozhodne inak. 

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí a 

zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať. 

— 

Príloha č. 1 k Štatútu súťaže Čo hovoríte na BMD? – Súhlas 

 
 

V súlade so zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ako dotknutá osoba, poskytujem organizácii Bratislavské kultúrne a 
informačné stredisko, IČO: 30794544, Židovská 6378/1, 81515 Bratislava (ďalej len „BKIS“) svoj 
dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov po dobu 5 rokov, v rozsahu: e-mail, 
meno a priezvisko za účelom zapojenia sa do zlosovania v rámci súťaže počas Bratislavských 
mestských dní 2022 a zasielania newslettera BKIS.  
  
 

http://www.bkis.sk/

