
NATOČ 

Pravidlá súťaže  

Natoč video profil slovenského vedca/vedkyne alebo informačné video o vynáleze slovenského 
inovátora/inovátorky. Video by nemalo presiahnuť tri minúty. Video zverejníme na Facebooku Noci 
výskumníkov, kde bude bojovať o sledovanosť. Súťaž vyhrá video, ktoré bude mať do zadaného 
časového termínu najvyšší počet facebookových reakcií.  

Podmienky účasti: 

• Video nesmie byť dlhšie ako 180 sekúnd a bude prezentovať profil slovenského 
vedca/vedkyne, alebo vynález slovenského inovátora/inovátorky.  

• Video nahraj na úložisko a link nám pošli v e-maile spolu s vyplnenou prihláškou na 
sutaz@sovva.sk 

• Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti stredných škôl a osemročných gymnázií (kvinta-oktáva) 

• Video môže vytvoriť jednotlivec, alebo skupina, ktorá má maximálne 2 členov. 

• V prípade, že máš menej ako 16 rokov, je potrebné, aby Tvoju prihlášku podpísal zákonný 
zástupca.  

• Zaslaním prihlášky zákonný zástupca/tvorca čestne vyhlasuje, že tvorca pripravil video sám a 

nijako nekopíruje dielo druhých a  že  má neobmedzené  práva  poskytovať  ďalším  osobám 

práva na jeho použitie v neobmedzenom rozsahu. 

• Zaslaním prihlášky zákonný zástupca/študent čestne vyhlasuje, že súhlasí so zaradením 

súťažného diela do tejto súťaže. 

• Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade, ak by sa nemohli dosiahnuť 

ciele súťaže. 

Hodnotenie 

• Príspevky budú prijímané do 30. mája (23:00). Hlasovanie bude prebiehať formou pridávania 
reakcií jednotlivým videám na Facebooku od 3. – 9. júna (22:00). Víťaz, ktorého video bude 
mať na Facebooku v danom čase najviac reakcií, bude vyhlásený na Facebooku Noci 
výskumníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nocvyskumnikov/
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PRIHLÁŠKA 

Názov videa:    

Meno a priezvisko autora/autorov:   

Meno a priezvisko zákonného zástupcu*:  

E-mail (autora/zákonného zástupcu)*:  

Telefónne číslo (autora/zákonného 
zástupcu)*:  

 

Názov a adresa školy:   

Podpis autora/zákonného zástupcu**:  

 
* ak ide o osobu mladšiu ako 16 rokov, je potrebné zaslať kontaktné informácie pre zákonného 
zástupcu 
** ak ide o osobu mladšiu ako 16 rokov, je potrebný podpis zákonného zástupcu 
 
Vyplňte všetky polia v prihláške. Link na úložisko s videom spolu s vyplnenou prihláškou a fotkou 
tímu zasielajte na sutaz@sovva.sk 



Dôležité upozornenia 
 

1. Zaslaním prihlášky tvorca (v prípade, že má tvorca menej ako 16 rokov jeho zákonný zástupca) 

čestne vyhlasuje, že tvorca pripravil súťažnú prácu sám a nijako nekopíruje dielo druhých 

a  že  má neobmedzené  práva  poskytovať  ďalším  osobám práva na jeho použitie v 

neobmedzenom rozsahu. 

2. Zaslaním prihlášky tvorca (v prípade, že má tvorca menej ako 16 rokov jeho zákonný zástupca) 

čestne vyhlasuje, že súhlasí so zaradením súťažného diela do tejto súťaže. 

3. Zaslaním  prihlášky  tvorca (v prípade, že má tvorca menej ako 16 rokov jeho zákonný zástupca) 

čestne prehlasuje,  že sa oboznámil s propozíciami súťaže a že s nimi súhlasí. 

4. Tvorca (v prípade, že má tvorca menej ako 16 rokov jeho zákonný zástupca), ktorý sa prihlási 

do súťaže Natoč odoslaním formulára „Natoč - Prihláška“ berie na vedomie, že Organizátor - 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (ďalej len „SOVVA“) bude spracúvať 

osobné údaje tvorcu/ zákonného zástupcu v rozsahu uvedenom v prihlasovacom formulári; 

ide o meno a priezvisko tvorcu/tvorcov diela, ako aj jeho/ich telefónne číslo, e-mail, link na 

úložisko, kde je dielo nahrané, fotku tvorcov diela, a v prípade, ak má tvorca menej ako 16 

rokov, meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail zákonného zástupcu. 

5. Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie tvorcu do súťaže Natoč ako aj odovzdanie 

a prevzatie výhry. 

6. V prípade neposkytnutia osobných údajov SOVVA nebude môcť tvorcu zaradiť do súťaže.  

7. Tvorca, prípadne zákonný zástupca berie na vedomie, že právnym základom spracúvania 

poskytnutých osobných údajov je ich súhlas ako dotknutých osôb vyjadrený odoslaním 

formulára Natoč - Prihláška do súťaže. 

8. Tvorca, prípadne  zákonný zástupca dáva odoslaním formulára Organizátorovi  v  súlade  s  §  

12  Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím podobizne tvorcu, 

prípadne zákonného zástupcu, ich písomných prejavov, obrazových snímok  

a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa ich osôb  alebo  prejavov  osobnej  povahy  

zaobstaraných  Organizátorom  v súvislosti  s realizáciou súťaže Natoč (ďalej  len „Snímok") pre 

preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez  ohľadu  na  ich  povahu  a určenie  

všetkými  obvyklými  spôsobmi,  s  ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými 

dielami alebo zaradením do súborného diela. Tvorca, prípadne zákonný zástupca udeľujú 

Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového  a  územného  obmedzenia  

a  môžu  ho  kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým 

Organizátor Snímok v súlade s jeho určením poskytne. 

9. Zodpovednou osobou stanovenou SOVVA pre oblasť ochrany osobných údajov je: Jakub Uhlík, 

e-mail: uhlik@sovva.sk. 

10. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich 

poskytnutia a splnenie povinností SOVVA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi 

predpismi.  

11. SOVVA informuje tvorcu, prípadne zákonného zástupcu o nasledovných právach vyplývajúcich 

z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):  

a. právo požadovať od SOVVA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie 

potvrdenia o tom, že sa ich osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,  

b. právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných 

údajov, 

c. právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady 

umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),  

mailto:uhlik@sovva.sk


d. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné 

predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

e. právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých SOVVA, ak sú splnené zákonné 

predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,  

f. právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov; v takomto prípade tvorca, 

prípadne zákonný zástupca berú na vedomie, že SOVVA nebude môcť tvorcu viesť v 

zozname prihlásených do súťaže Natoč. 

g. právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého 

účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných 

údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.  

12. Údaje poskytnuté tvorcom/zákonným zástupcom nebudú  Organizátorom použité na 

marketingové účely.  

13. SOVVA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom 

automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. 

 

 

 

 

 


