
 

 

Pravidlá súťaže o GRANT Nadácie RZ 

(ďalej len Súťaž) 

II.ročník 

„Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“ 

1. Usporiadateľ Súťaže (ďalej len Usporiadateľ): 

Usporiadateľom Súťaže je nadácia „Nadácia Renáty Zmajkovičovej“ so sídlom Palisády 1, 

811 01 Bratislava, IČO: 42185637, registrovanou v registri nadácií pod registračným číslom: 

203/Na-2002/995. 

 

Partner Súťaže (ďalej len Partner):  

 

Súťaž je realizovaná v spolupráci s ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 6, 841 04 

Bratislava, registrovaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby vedenom Obvodným úradom Bratislava, registračné číslo: OVVS-23907/287/2009-NO. 

Trvanie a miesto Súťaže:  

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 20.11.2015 do 20.02.2016 

do 24.00 hod.     

 

2. Výklad niektorých pojmov  

2.1. Registráciou na portáli www.ludialudom.sk sa na účely tejto Súťaže rozumie: registrácia 

fyzickej alebo právnickej osoby prostredníctvom registračného formulára zverejneného 

na internetovom portáli www.ludialudom.sk ako potenciálneho príjemcu účelového 

príspevku (daru) od tretej osoby/osôb prostredníctvom Usporiadateľa (ďalej len 

„Registrácia“).  

2.2. Výzvou sa na účely tejto Súťaže rozumie: výzva fyzickej alebo právnickej osoby 

registrovanej na portáli www.ludialudom.sk ako príjemcu príspevku (daru) obsahujúca 

konkrétny účel, na ktorý má byť príspevok (dar) použitý, obsahujúca tiež výšku 

požadovaného príspevku (daru) obdobie trvania výzvy ( ďalej len „Výzva“).  

2.3. Overením výzvy sa na účely tejto Súťaže rozumie: potvrdenie overovateľa výzvy 

o pravdivosti výzvy a skutočností v nej uvedených, najmä, že subjekt žiadajúci 

o príspevok (dar) je skutočne existujúcim subjektom, ktorý je odkázaný na pomoc 
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k naplneniu účelu svojej výzvy formou príspevku (daru) od tretích osôb. Registrovaný 

príjemca príspevku (daru) je povinný požiadať o overenie svojej výzvy overovateľa 

Nadáciu Renáty Zmajkovičovej prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk. Na 

overenie výzvy neexistuje právny nárok (ďalej len „Overenie výzvy“).  

2.4. Overovateľom výzvy je fyzická alebo právnická osoba zverejnená na portáli 

www.ludialudom.sk v záložke „overovateľ“. Overovateľ pri overovaní výzvy prioritne 

zohľadňuje etické a morálne hľadisko účelu výzvy a osobu potenciálneho príjemcu 

príspevku (daru). Overovateľ Výzvy je oprávnený Príjemcu vyhľadať osobne alebo 

kontaktovať mailom, písomne, telefonicky a pod. za účelom získania informácií 

potrebných na Overenie výzvy (ďalej len „Overovateľ výzvy“).  

2.5. Darcom na účely tejto Súťaže je fyzická alebo právnická osoba registrovaná na portáli 

www.ludialudom.sk ako subjekt, ktorý prispel alebo má záujem prispieť darom na 

niektorú z Výziev (ďalej len „Darca“).  

5. Uchádzači o Súťaž 

5.1.  Uchádzačom o Súťaž je každá fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony a staršia 

ako 18 rokov a právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná na portáli www.ludialudom.sk (ďalej 

len „Portál“) v pozícii Príjemcu daru s Výzvou, ktorá má obdobie trvania presahujúce 

obdobie Súťaže (ďalej len „Uchádzač“).  

5.2. Výzva Uchádzača musí mať za cieľ zlepšenie podmienok stravovania detí a seniorov 

v zariadeniach hromadného stravovania. Uchádzač musí uviesť do názvu výzvy text „Grant 

Nadácie RZ“.  

5.3.  V prípade, ak si príjemca daru registrovaný na Portáli s Výzvou spĺňajúcou podmienky 

podľa bodov 5.1. a 5.2. neželá byť Uchádzačom o Súťaž, musí to oznámiť Partnerovi e-

mailom na info@ludialudom.sk počas trvania Súťaže. V prípade, ak tak neurobí, považuje sa 

jeho Registrácia  na Portáli za jeho súhlas s účasťou na Súťaži. 

5.3.  Pre účasť na Súťaži je rozhodujúce, či je Uchádzač na Portáli registrovaný s overenou 

Výzvou. 

5.4.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého Uchádzača, ktorý 

nerešpektuje pravidlá Súťaže alebo Pravidlá poskytovania služieb Portálu zverejnené na 

https://www.ludialudom.sk/info/pravidla. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo vylúčiť zo 

Súťaže Uchádzačov, ktorí prijatie daru viažu na akúkoľvek podmienku, a to bez ohľadu na to, 

akým spôsobom a u koho túto podmienku uplatnia. V prípade vylúčenia Uchádzača zo Súťaže 

v súlade s pravidlami Súťaže zaniká účasť Uchádzača o Súťaž so všetkými prijatými darmi 

momentom odoslania oznámenia Usporiadateľa Uchádzačovi o jeho vylúčení zo Súťaže, i keď 
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sa Uchádzač o svojom vylúčení nedozvie. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť na Portáli 

oznámenie o vylúčení konkrétneho Uchádzača s uvedením dôvodov jeho vylúčenia.   

 

6.        Priebeh Súťaže  

6.1.  Uchádzači sa svojimi Výzvami snažia získať podporu Darcov, ktorí svoju podporu 

konkrétnemu Uchádzačovi a jeho Výzve prejavujú poskytnutím daru v ľubovoľnej výške, 

minimálne však vo výške 1,- EUR. Darcovia poskytujú Uchádzačovi svoje dary 

prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk. 

6.2.  Víťazom Súťaže sa stanú minimálne traja Uchádzači, ktorých Výzva získa počas trvania 

tejto výzvy o Súťaž najväčšiu podporu Darcov. Podpora Darcov je na účely tejto Súťaže 

vyjadrená počtom darov poskytnutých Darcami jednotlivým Výzvam. Výhercom sa teda 

stáva Uchádzač, ktorý v období od 20.11.2015 do 20.02.2016 do 24.00 hod. získa pre svoju 

Výzvu najviac jednotlivých darov, pričom rozhodujúcim je ich počet a nie celková získaná 

suma. Umiestnenie ďalších Uchádzačov o Súťaž sa určí rovnakým spôsobom, pričom na 

druhom mieste sa umiestni Uchádzač s druhým najvyšším počtom získaných darov atď.  

6.3.   Každý Darca môže podporiť každú Výzvu darom v ľubovoľnej výške (min. však 1,- EUR) 

a ľubovoľným počtom darov. Na účely určenia poradia uchádzačov o Súťaž sa však zaratúva 

počas trvania Súťaže iba jeden dar od každého Darcu pre jednu Výzvu. Na účely tejto Súťaže 

sa započítava len dar v minimálnej výške 1,- EUR, ktorý bol Darcom poskytnutý Uchádzačovi 

prostredníctvom Portálu, v súlade s jeho pravidlami a vždy z iného čísla účtu. 

6.4.  V prípade, ak bude z jedného čísla účtu patriacemu jednému majiteľovi poskytnutých 

viacero darov v prospech Výzvy jedného Uchádzača a vznikne dôvodné podozrenie, že 

v skutočnosti ide o jediného Darcu, nebudú tieto dary pri vyhodnocovaní Súťaže 

Usporiadateľom zohľadnené. Ak majú k jednému účtu dispozičné právo dvaja alebo viacerí 

Darcovia a títo jednotlivo poskytnú pod rozdielnymi registrovanými kontami Darcov na 

portáli viacero darov Uchádzačom, sú povinní o tomto bezodkladne informovať Partnera 

Súťaže, a to e-mailom na info@ludialudom.sk. 

6.5.  Konečné poradie Uchádzačov o Súťaž bude zverejnené na Portáli www.nadacia-rz.sk a 

www.ludialudom.sk. 

6.6.  Všetky prijaté príspevky (dary) pre jednotlivého Uchádzača budú zasielané prevodom na 

účty Uchádzača, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.  

7.        Hodnotenie Uchádzačov  

7.1.  Uchádzač s najvyšším počtom darov získava ďalší dar vo výške rozdielu medzi cieľovou 

sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt Darov získaných od Darcov prostredníctvom Portálu ku 
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dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 5 000,- EUR. V prípade, ak je rozdiel medzi 

cieľovou sumou Výzvy Uchádzača a súčtom darov získaných od Darcov cez Portál nižší ako 

5 000,- EUR,  získava Uchádzač len sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu. 

7.2.  Uchádzač s druhým najvyšším počtom darov získava ďalší dar vo výške rozdielu medzi 

cieľovou sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt Darov získaných od Darcov prostredníctvom 

Portálu ku dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 3 000,- EUR. V prípade, ak je 

rozdiel medzi cieľovou sumou Výzvy Uchádzača a súčtom darov získaných od Darcov cez 

Portál nižší ako 3 000,- EUR, získava Uchádzač len sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu. 

7.3.  Uchádzač s tretím najvyšším počtom darov získava ďalší dar vo výške rozdielu medzi 

cieľovou sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt Darov získaných od Darcov prostredníctvom 

Portálu ku dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 2 000,- EUR. V prípade, ak je 

rozdiel medzi cieľovou sumou Výzvy Uchádzača a súčtom darov získaných od Darcov cez 

Portál nižší ako 2 000,- EUR, získava Uchádzač len sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu. 

7.4.  Súťaž pre Uchádzačov podľa bodov 7.1. až 7.3. poskytuje usporiadateľ Súťaže – Nadácia 

Renáty Zmajkovičovej a budú poskytnuté prostredníctvom Portálu, v zmysle jeho pravidiel a 

s využitím jeho infraštruktúry. Dary budú pripísané k Výzvam Uchádzačov určených podľa 

bodov 7.1 až 7.3. 

7.5.  Výhra presahujúca sumu 350,- EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických 

osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.  

7.6.  Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na kontrolu využitia získaných finančných 

prostriedkov prostredníctvom Súťaže uchádzačmi. Úspešní Uchádzači sú povinní do 12 

mesiacov od pripísania finančných prostriedkov z výhry na svoj účet predložiť dokumentáciu 

o ich využití v súlade s projektom zaregistrovanom na portáli www.ludialudom.sk v termíne 

Súťaže. V prípade, že získané finančné prostriedky neboli použité v súlade s registrovaným 

projektom, je Uchádzač povinný vrátiť tieto finančné prostriedky získané zo Súťaže na účet 

Usporiadateľa. 

8.        Zodpovednosť Usporiadateľa a Partnera Súťaže 

Na získanie ďalších darov od Usporiadateľa nevzniká právny nárok, tieto nemožno vymáhať, 

a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ ani Partner Súťaže nehradia Uchádzačom žiadne 

náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Súťaži. Usporiadateľ ani Partner 

nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 

neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím darov od Usporiadateľa. Usporiadateľ Súťaže nie 

je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia ani za žiadne služby, ktoré 

neprevádzkuje sám alebo s pomocou spolupracujúcich tretích osôb. Usporiadateľ ani Partner 

grantu nezodpovedajú a neručia za splnenie daňových a/alebo odvodových povinností 

výhercu súvisiacich so Súťažou. 
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9.        Osobné údaje 

Účasťou na Súťaži každý Uchádzač dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v 

rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska, mailová adresa, ktoré Uchádzač 

poskytol za účelom realizácie Súťaže alebo registrácie ako Darca na Portáli. Súhlas so 

spracúvaním osobných údajov Uchádzač udeľuje na dobu neurčitú. Uchádzač môže svoj 

súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na 

adresu sídla Usporiadateľa Súťaže. Dňom doručenia takéhoto oznámenia sa Uchádzač 

považuje za nespĺňajúceho podmienky Súťaže a jeho účasť na ňom zaniká vrátane nároku na 

poskytnutie daru od Usporiadateľa a Partnera. Výherca udeľuje súhlas so zverejnením svojho 

mena, mesta pobytu, fotografie, videodokumentácie a reportáže z procesu odovzdania 

a čerpania darov na internetových stránkach Usporiadateľa a Partnera grantu vrátane ich 

zverejnenia v akýchkoľvek prezentačných a propagačných materiáloch Usporiadateľa 

a Partnera Súťaže a s ich  ďalším bezodplatným šírením v masmédiách, hromadných 

informačných prostriedkoch a iných audio-, foto- a videomateriáloch. 

10.         Osobitné a záverečné ustanovenia 

10.1.   Usporiadateľ si v koordinácii s Parterom Súťaže vyhradzuje právo kedykoľvek, bez 

náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž a jej pravidlá. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek 

Uchádzača, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá Súťaže alebo svoju účasť na Súťaži 

vykonáva v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo v rozpore 

s dobrými mravmi. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť meno vylúčeného Uchádzača na 

Portáli s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo Súťaže. 

10.2.   Na súťaži sa nemôže ako Uchádzač zúčastniť žiadny zamestnanec, obchodný partner 

alebo člen výkonného alebo kontrolného orgánu Usporiadateľa, Usporiadateľ Súťaže ani iná 

osoba, ktorá sa na príprave a priebehu Súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo 

nepriamo zúčastňuje a ani osoby blízke týmto osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka). Tieto 

osoby budú Usporiadateľom zo Súťaže vylúčené. V prípade, ak takáto skutočnosť vyjde 

najavo po prijatí Daru, je Uchádzač povinný bezodkladne po výzve Usporiadateľa tento Dar 

vrátiť. 

  

V Bratislave dňa 5.10.2015 


