
Cena Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 2019
Štatút diváckej ankety

Účelom štatútu je upraviť pravidlá diváckej ankety Cena Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 
2019 (ďalej len „Anketa“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými na konkrétnych webových 
stránkach v zmysle článku 3 bod 1 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 
pravidlá Ankety tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.

1. Usporiadateľ ankety a poskytovateľ ceny
1.1. Usporiadateľom Ankety je Asociácia súčasného divadla so sídlom Heydukova 17, P. O. 

BOX 90, 814 99 Bratislava, IČO: 31 795 099, registrovaná Ministerstvom vnútra SR ako 
občianske združenie pod reg. číslom VVS/1-900/90-14844 (ďalej len „Usporiadateľ"). 
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá ankety (ďalej len "Pravidlá").

1.2. Poskytovateľom ceny a garantom Ankety je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B (ďalej len „Poskytovateľ 
ceny“).

2. Účel ankety
2.1. Cieľom Ankety je podpora slovenského divadelného umenia a propagácia Ceny 

Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 2019 a Divadelných ocenení sezóny - DOSKY 
2019.

3. Trvanie ankety
3.1. Anketa je vyhlásená a termín konania je oznámený na tlačovej konferencii Divadelných 

ocenení sezóny – DOSKY 2019 a jej znenie bude zverejnené na stránke 
www.cenydosky.sk/anketa.

3.2. Anketa sa uskutoční v dňoch od 17. 9. do 31. 10. 2019.

4. Účastníci ankety
4.1. Účastníkom sa na účely tejto Ankety rozumie:

4.1.1. každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území 
Slovenskej republiky, ktorá v čase začiatku hlasovania v Ankete dosiahla vek 18 
rokov (ďalej len „Hlasujúci“).

4.1.2. právnické osoby – divadelné subjekty, ktoré poslali štatistické výkazy a sú 
zaradené do štátneho zoznamu zostavovaného Divadelným ústavom Bratislava 
(ďalej len „Divadlo“). Zoznam Divadiel, za ktoré môžu Hlasujúci hlasovať je 
uvedený v Prílohe č. 1 tohto štatútu.

5. Priebeh Ankety
5.1. Ankety sa môže zúčastniť každý Hlasujúci, ktorý v dobe trvania Ankety zahlasuje za 

Divadlo zo zoznamu uvedeného v Prílohe č. 1 štatútu na stránke 
www.cenydosky.sk/anketa.

5.2. Každý Hlasujúci sa Ankety môže zúčastniť iba jedenkrát.
5.3. Usporiadateľ a Poskytovateľ ceny nenesú zodpovednosť za technické či programové 

chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Ankety.
5.4. Za regulárnosť sčítania platných hlasov zodpovedá Usporiadateľ ankety. Usporiadateľ 

Ankety posúdi platnosť hlasov.
5.5. Všetky osoby, prítomné na sčítavaní hlasov, sú povinné zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v tejto súvislosti dozvedeli. Tieto osoby nesmú 
zverejniť žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať výhercov 
Ankety. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov na slávnostnom 
udeľovaní Divadelných ocenení sezóny – DOSKY 2019.



6. Výhra a jej odovzdanie
6.1. Predmet výhry bude oznámený na tlačovej konferencii Divadelných ocenení sezóny – 

DOSKY 2019 a bude zverejnený na stránke www.cenydosky.sk/anketa. 
6.2. Predmetom výhry v Ankete je peňažný dar od Poskytovateľa ceny vo výške 5.000 EUR 

(slovom: päťtisíc eur) pre Divadlo, ktoré získa do ukončenia hlasovania najväčší počet 
platných hlasov.

6.3. Víťazné Divadlo bude vyhlásené počas slávnostného ceremoniálu Divadelných ocenení 
sezóny – DOSKY 2019 v nedeľu 10. novembra 2019.

6.4. O presnom spôsobe doručenia výhry bude víťazné Divadlo informované Poskytovateľom 
ceny prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

6.5. Poskytovateľ ceny poukáže Divadlu výhru na základe Zmluvy o poskytnutí peňažného 
daru v termíne do 31. 1. 2020.

6.6. V prípade, že víťazné Divadlo neposkytne Poskytovateľovi ceny súčinnosť v zmysle 
článku 6 bodu 6.5 v stanovenej lehote, Divadlo stráca nárok na výhru a výhra prepadá 
v prospech Poskytovateľa ceny bez toho, aby Divadlu vznikol nárok na kompenzáciu zo 
strany Usporiadateľa ankety a Poskytovateľa ceny.

6.7. Na výhru nemá žiadne Divadlo právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. 
Výsledky Ankety sú konečné. Účastníci Ankety berú na vedomie, že nemôžu požadovať 
výhru vo vyššej hodnote ako je stanovená v bode 6.2 tohto štatútu. Účastníci Ankety 
taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné postúpiť na iný subjekt/osobu alebo 
požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená v tomto štatúte. V prípade akéhokoľvek 
sporu týkajúceho sa Ankety bude rozhodnutie Usporiadateľa a Poskytovateľa ceny 
konečné a záväzné.

6.8. V prípade rovnosti počtu platných hlasov v Ankete pre dve alebo viaceré Divadlá sa 
výhra medzi ne rozdelí rovným dielom.

7. Ochrana osobných údajov
7.1. Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi Hlasujúcim  

a Usporiadateľom, v súlade s ustanoveniami tohto štatútu. Usporiadateľ bude získavať 
údaje priamo od Hlasujúceho. Usporiadateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce 
sa Hlasujúceho len po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje 
Hlasujúceho nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto 
povinnosť ukladá osobitný právny predpis. Poskytnuté osobné údaje Usporiadateľ 
nezverejňuje. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich 
primeranú úroveň ochrany osobných údajov Usporiadateľ nerealizuje.

7.2. Súťažiaci takisto berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že súhlas na 
ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom 
adresovaným usporiadateľovi.

7.3. Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od Usporiadateľa prístup k informáciám o 
spracúvaní jeho osobných údajov a to:  

● zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
● opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania,
● vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na 

ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, ak sú 
osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,

● obmedzenie spracúvania osobných údajov,
● odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol Hlasujúci Usporiadateľovi v 

štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a  
ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.

7.3 Dotknutá osoba má tiež právo:
● namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Usporiadateľ spracúva na právnom 

základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu,
● odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,
● podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.



8. Dane
8.1. Usporiadateľ ani Poskytovateľ ceny nezodpovedá za plnenie si daňových povinností  

Účastníkov Ankety vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov.

9. Osobitné ustanovenia
9.1. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho 

usporiadania Ankety si Usporiadateľ Ankety a Poskytovateľ ceny vyhradzujú právo 
Anketu ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky Ankety, vyhlásiť oznámenie o výhre 
zaslané výhercovi za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať 
účasť na Ankete tým účastníkom, ktorí sa zúčastňujú Ankety v rozpore s dobrými 
mravmi.

9.2. Usporiadateľ Ankety ani Poskytovateľ ceny nezodpovedajú dôvody na strane výhercu, 
pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Usporiadateľa 
ankety a Poskytovateľa ceny.

9.3. Usporiadateľ Ankety ani Poskytovateľ ceny nehradia Účastníkom Ankety žiadne náklady, 
ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Ankete.

9.4. Usporiadateľ Ankety a Poskytovateľ ceny si vyhradzujú právo zmeniť podmienky, resp. 
pravidlá tejto Ankety, dĺžku trvania ako aj zrušenie Ankety kedykoľvek počas jej priebehu 
aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu Ankety Usporiadateľ 
zverejní obdobným spôsobom ako tento štatút

9.5. Usporiadateľ Ankety a Organizátor ceny nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté 
v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi.

9.6. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tento štatút je zverejnený na stránke www.cenydosky.sk/anketa a je uložený 

u Usporiadateľa Ankety.
10.2. Zapojením sa do Ankety vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

V Bratislave 2. 9. 2019



Príloha č. 1 Štatútu diváckej ankety

Zoznam divadelných subjektov v Ankete

Cena Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 2019 sídlo

AEON (FREEDOM OF INVENTION) Bratislava

Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica

BABADLO,n.o Prešov

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica

Bábkové divadlo v Košiciach Košice

Bábkové divadlo Žilina Žilina

Bratislavké bábkové divadlo Bratislava

Debris company Bratislava

Detské kočovné divadlo DRaK Prešov

Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Divadlo Andreja Bagara v Nitre Nitra

Divadlo Aréna Bratislava

Divadlo Arteatro Bratislava

Divadlo ASTORKA Korzo ́90 Bratislava

Divadlo Fí Bratislava

Divadlo GUnaGU Bratislava

Divadlo HAAF Slovenský Grob

Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnava

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Zvolen

Divadlo komédie Bratislava

dívadlo KOMIKA Prešov

Divadlo Kontra Spišská Nová Ves

Divadlo LA KOMIKA Bratislava

Divadlo Lab Bratislava

Divadlo LUDUS Bratislava

Divadlo Malá scéna STU Bratislava

Divadlo Maska Zvolen

Divadlo na kolesách Svätý Jur

Divadlo Non.Garde Bratislava



Divadlo Nová scéna Bratislava

Divadlo oProti Senica

Divadlo Petra Mankovického Bratislava

Divadlo PIKI Pezinok

Divadlo Pôtoň Bátovce

Divadlo Romathan Košice

Divadlo SkRAT Bratislava

Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica

Divadlo Thália Színház Košice

Divadlo Tiché iskry Banská Bystrica

DIVADLO V KUFRI - Tomáš Plaszky Košice

Divadlo Žihadlo Malacky

Gašparkovo divadlo Bratislava

Harry Teater, o.z. Banská Bystrica

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Komárno

Komorná opera v Bratislave Bratislava

Labanov ateliér v Bratislave Bratislava

Liptovské divadlo tanca Liptovský Mikuláš

LOĎ - Divadlo v podpalubí Bratislava

Med a prach Bratislava

Mestské divadlo - ACTORES Rožňava

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže Banská Bystrica

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava

Mestské divadlo Žilina Žilina

NA PERÓNE Košice

Neskorý zber Bratislava

NOMANTINELS divadlo Bratislava

Nové divadlo Nitra

Nový Priestor, občianske združenie Bratislava

Odivo Banská Bystrica

Prešovské národné divadlo Prešov

Prešporské divadlo Bratislava

Radošínske naivné divadlo Bratislava



Red Cat Cabaret Club Bratislava

S.T.O.K.A., občianske združenie Bratislava

Slovenské divadlo tanca Bratislava

Slovenské komorné divadlo Martin Martin

Slovenské národné divadlo Bratislava

Spišské divadlo Spišská Nová Ves

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Nitra

ŠTÁTNA OPERA Banská Bystrica

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE Košice

Štúdio 12 Bratislava

Štúdio L+S Bratislava

Tanečná spoločnosť Artyci Bratislava

Teatro Colorato Bratislava

Teatro NELINE Budmerice

Teatro Wüstenrot Bratislava

TICHO a spol. Bratislava

Truc sphérique Žilina

Túlavé divadlo Zeleneč

Tyjátr Nitra

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. Banská Bystrica

Združenie TEATRO TATRO Nitra


