
 

 

Štatút ankety 

DIVÁCKA CENA SLNKO V SIETI 

Divácka cena Slnko v sieti je anketa, v ktorej diváci hlasujú o najobľúbenejšom slovenskom 
filme z audiovizuálnych diel prihlásených na Slnko v sieti za rok 2019, ktoré sú uverejnené 
v zozname súťažných audiovizuálnych diel. 

 

Článok I.: Organizátor ankety 

 

Organizátorom ankety Diváckej ceny Slnko v sieti za rok 2019 je Slovenská filmová 
televízna akadémia (ďalej SFTA). 
 

Spoluorganizátor ankety je Rozhlas a televízia Slovenska. 

 

Článok II. : Divácke hlasovanie 

Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom internetového hlasovania. Anketový 
formulár bude uverejnený na webovej stránke SFTA, RTVS a môže byť uverejnený aj na 
ďalších webových stránkach. Stránku spravuje SFTA a plne zodpovedá za jej fungovanie. 
Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania je správne 
vyplnený anketový formulár, v ktorom účastník označí jeden slovenský film, ktorý je 
uverejnený v zozname súťažných audiovizuálnych diel na webovej stránke SFTA. Účastník 
ankety musí v anketovom formulári vyplniť aj kontaktné údaje: meno, priezvisko, svoju 
adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Vyplnením anketového formuláru dáva účastník 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. v rozsahu 
uvedenom vo formulári pre účely oznámenia a prevzatia výhry. Súhlas je udelený na dobu 
určitú a to do 3.9.2020, následne budú všetky osobné údaje zlikvidované. Zapojením sa do 
ankety vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami ankety podľa tohto štatútu. 

Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do 
žrebovania. Jeden (1) víťazný účastník ankety bude vyžrebovaný 3. 9. 2020. Získa vecné 
ceny, ktoré neprevyšujú sumu 350€. Víťaz bude uverejnený (meno, priezvisko, názov 



 

 

obce/mesta) na webových stránkach SFTA a môže byť uverejnený aj na ďalších webových 
stránkach partnerských médií a spoluorganizátora. 

Divácke hlasovanie prebehne od 14.8. 2020 do 3. 9. 2020. Sčítavanie hlasov a žrebovanie 
zabezpečuje SFTA. Výherca sa žrebuje 3. 9. 2020 a výsledok sa odvysiela 9. 9. 2020 na 
programovej službe Jednotka v priamom prenose od 20,30. 

Audiovizuálne dielo, ktoré získa najviac hlasov, bude ocenené Diváckou cenou Slnko v sieti 
počas slávnostného odovzdávania Národných filmových cien Slnko v sieti 9. septembra 
2020. 

Vecná výhra neprevyšuje hodnotu 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dani 
z príjmov. 

 

Článok III. : Záverečné ustanovenia 

 

Ustanovenia štatútu a priebeh ankety sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
40/1964 Z.b. Občiansky zákonník. 
Účastníci ankety sa na nej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom 
rozsahu, ako určil organizátor v tomto štatúte. Organizátor ankety má právo na posúdenie 
splnenia podmienok tejto ankety a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. 

Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z 
tejto ankety vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 
SFTA nehradí účastníkom ankety žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v ankete, resp. s výhrou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu 
osobu. SFTA si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
ankety podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, 
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút ankety a jej pravidlá. 

V Bratislave 10. 08. 2020 

 


