
 

 

 

Štatút hlasovacej súťaže  
„Komunitné granty“ 

120 000 eur pre komunity, ktoré chcú pomáhať 
 
 
Preambula 
 
Štatút hlasovacej súťaže „Komunitné granty“ s podtitulom 120 000 eur pre komunity, ktoré 
chcú pomáhať (ďalej len štatút) je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne 
pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 
 
 
I. Vyhlasovateľ súťaže 
 
Nadácia VÚB 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
IČO: 30856043 
 
Zapísaná v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR 
Registračné číslo: 203/Na-2002/741  
(ďalej len „Nadácia VÚB“ alebo „vyhlasovateľ“) 
 
 
II. Cieľ súťaže  
Nadácia VÚB vyhlasuje hlasovaciu súťaž „Komunitné granty“ (ďalej len súťaž) podľa tohto štatútu 
s cieľom poskytnúť finančné prostriedky na 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov 
Slovenska), ktoré získajú v súťaži najviac hlasov.  
 
 
III. Čas konania súťaže 
 
Súťaž sa uskutoční v období od 2.12.2019, 00:00 hod. do 15.12.2019, 23:59 hod.  
 
 
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže  
  

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu spustenia súťaže v zmysle článku III. 
dovŕšila vek min. 18 rokov. 
 
 
V. Pravidlá súťaže 
 
1. Hlasovanie 
Do hlasovania za komunitné projekty sa môžu účastníci zapojiť výlučne prostredníctvom 
internetovej stránky  www.komunitnegranty.sk (automatické presmerovanie na 



 

 

 

www.nadaciavub.sk/komunitne-granty). Účastník môže hlasovať práve raz z jedného slovenského 
mobilného telefónneho čísla. Na zadané mobilné telefónne číslo bude bezplatne zaslaný verifikačný 
kód, ktorým účastník potvrdí platnosť hlasu. Hlasy, ktoré nie sú overené verifikačným kódom, 
nebudú do hlasovania započítavané. Verifikačný kód je zaslaný na mobilné telefónne číslo práve 
raz a má obmedzenú platnosť. 
 
2. Výherca súťaže a odovzdanie výhry: 
 
Víťazné projekty (t.j. 3 projekty s najvyšším počtom hlasov v každom z 8 krajov) získajú od 
Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu. Finančné prostriedky Nadácia VÚB pridelí 
prihlasovateľom projektov formou grantu najneskôr do 31.01.2020.   
 
3. Oboznamovanie s výsledkami súťaže: 
 
Prihlasovatelia 24 víťazných projektov budú o výsledku súťaže informovaní písomne zo strany 
Nadácie VÚB, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia hlasovania. Výsledky 
hlasovania budú zverejnené na stránke www.komunitnegranty.sk (automatické presmerovanie na 
www.nadaciavub.sk/komunitne-granty). 
 
 
VI. Súhlas so zverejnením 
 
Účastníkov grantového programu i hlasovacej súťaže týmto informujeme, že vzhľadom na povahu 
hlasovacej súťaže je nevyhnutné zverejnenie fotodokumentácie (prípadne zvukovo-obrazového 
záznamu) 
dodanej prijímateľmi grantu a zverejnenie názvu prihlasovateľov projektov zo strany vyhlasovateľa 
primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch. Takéto zverejnenie informácií 
je 
oprávneným záujmom vyhlasovateľa a predchádzajúci výslovný písomný súhlas nevyžaduje. 
Účastník 
grantového programu alebo hlasovacej súťaže má však právo namietať voči zverejneniu 
konkrétnych 
informácií alebo záznamov, ak na to existujú oprávnené dôvody.  
 
 
VII. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž 
 
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút: 
Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol 
dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda. 
 
Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž: 
Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho 
pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. štatútu, alebo by mu 
preukázateľne hrozila škoda.  



 

 

 

 
Spôsob zmeny štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže: 
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj 
o zmene alebo odvolaní oboznámením na internetovej adrese www.komunitnegranty.sk 
(automatické presmerovanie na www.nadaciavub.sk/komunitne-granty). 
 
 
VIII. Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na 

internetovej adrese www.komunitnegranty.sk (automatické presmerovanie na 
www.nadaciavub.sk/komunitne-granty). Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť 
alebo dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VII. 
tohto štatútu. 

2. Počas konania súťaže je zo strany vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov 
účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov. 

3. Na výhru z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. 
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry alebo nejasností týkajúcich sa 

výkladu tohto štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí resp. má právo na 
jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v štatúte. 

5. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom 
najbližšie. 

6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti 
s ňou, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými 
rokovaniami a dohodou. 

7. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii 
na internetovej adrese www.komunitnegranty.sk (automatické presmerovanie na 
www.nadaciavub.sk/komunitne-granty).  

 
 
 
V Bratislave, dňa 1.12.2019   


