ŠTATÚT ANKETY KOŠIČAN ROKA
I.

Usporiadateľ

Vyhlasovateľom a organizátorom ankety KOŠIČAN ROKA je mediálny dom KOŠICE:DNES (ďalej ako
„Usporiadateľ“), reprezentovaný vydavateľom denníka KOŠICE:DNES a súčasne zriaďovateľom
a prevádzkovateľom webovej stránky www.košicednes.sk a súčasne zriaďovateľom a prevádzkovateľom
facebookovej stránky facebook.com/kosicednes (ďalej ako „Usporiadateľ“), firmou KOŠICE:DNES
PUBLISHING, družstvo (sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice, IČO: 47 820 594, zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka číslo: 1402/V). Spoluorganizátorom je
RÁDIO KISS, reprezentované spoločnosťou KISS rádio production, družstvo (sídlo: Protifašistických
bojovníkov 11, Košice, IČO: 47 974 273 , zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Dr, vložka číslo: 1407/V). Usporiadateľ vydáva tento Štatút ankety KOŠIČAN ROKA (ďalej ako „Štatút“).
II.

Ciele ankety KOŠIČAN ROKA

Cieľom ankety KOŠIČAN ROKA je zviditeľniť a oceniť tie osobnosti a subjekty pochádzajúce z mesta Košice
a/alebo pôsobiace v meste Košice, ktoré v danom roku ankety KOŠIČAN ROKA dosiahli mimoriadne
výsledky a/alebo vykonali významné aktivity v prospech mesta Košice a jeho obyvateľov.

III.

Rozhodovanie v ankete KOŠIČAN ROKA

Anketa KOŠICAN ROKA je vyhlasovaná raz ročne.
O výsledkoch ankety KOŠIČAN ROKA rozhodujú obyvatelia mesta Košice a iní, ktorí sa zapojili do
hlasovania podľa podmienok tohto Štatútu (ďalej ako „Hlasujúci“).
3. V ankete KOŠIČAN ROKA sa rozhoduje o nasledovných oceneniach:
a) KOŠIČAN ROKA - osobnosť
b) KOŠIČAN ROKA – subjekt
4. Rozhodovanie v ankete KOŠICAN ROKA prebieha v dvoch kolách.
5. V prvom kole ankety KOŠIČAN ROKA sa rozhoduje o 10 nominovaných osobnostiach a 10
nominovaných subjektoch, zo sfér: Komunálne dianie; Biznis; Šport; Kultúra; Vzdelávanie, veda
a výskum.
6. Vyhodnotenie 1. kola ankety KOŠIČAN ROKA prebieha formou sčítania všetkých doručených hlasov.
Sčítavanie hlasov zabezpečuje Usporiadateľ. Výsledky hlasovania sú potvrdené notárom.
7. V druhom finálovom kole ankety KOŠIČAN ROKA sa rozhoduje o 5 osobnostiach a 5 subjektoch, ktoré
získali v 1. kole hlasovania najvyšší počet hlasov, bez ohľadu na sféru svojho pôsobenia. Hlasy z 1. kola
hlasovania sa do hlasovania v 2. kole nezapočítavajú.
8. Víťazom ankety KOŠIČAN ROKA je tá osobnosť a ten subjekt, ktorý v 2. finálovom kole ankety
KOŠIČAN ROKA získal najvyšší počet hlasov zo všetkých osobností/subjektov. Výsledky hlasovania sú
potvrdené notárom.
9. V ankete KOŠIČAN ROKA sa udeľujú nasledovné špeciálne ocenenia, a to:
a) KOŠIČAN ROKA – žena (s najvyšším počtom hlasov zo všetkých osobností),
b) KOŠIČAN ROKA – sieň slávy (na základe rozhodnutia odbornej komisie zostavenej
Usporiadateľom).
10. O nomináciách osobností a subjektov do hlasovania v 1. kole ankety KOŠIČAN ROKA rozhoduje
nominačná komisia zložená zo zástupcov mediálneho domu KOŠICE:DNES a súčinných víťazov
minulého ročníka ankety KOŠIČAN ROKA. Nominačná komisia pritom berie do úvahy aj návrhy na
nominácie osobností a subjektov od verejnosti, ak spĺňajú podmienky dané týmto Štatútom a sú doručené
Usporiadateľovi v ním stanovenom vhodne zverejnenom termíne a ním stanoveným spôsobom.
11. Hlasovať v ankete KOŠIČAN ROKA/nominovať je možné len za osobnosť a/alebo subjekt, ktorý:
a) má spôsobilosť na právne úkony,
b) má miesto narodenia, sídlo/bydlisko (trvalý alebo prechodný pobyt) alebo aktuálne pôsobenie v meste
Košice,
c) nie je vo výkone trestu odňatia slobody alebo odsúdený alebo obžalovaný alebo obvinený z porušenia
zákonov Slovenskej republiky,
1.
2.

d) dosiahol mimoriadne výsledky a/alebo vykonal významné aktivity v prospech mesta Košice a jeho
obyvateľov.
12. Nominačná komisia má právo veta pri rozhodovaní o postupe osobnosti alebo subjektu do 2.kola ankety
a pri rozhodovaní o víťazoch ankety KOŠIČAN ROKA. Využite práva veta musí byť zverejnené
a odôvodnené denníku KOŠICE:DNES.
13. Nominačnou komisiou nominované osobnosti a subjekty majú právo odmietnuť nomináciu do 2
kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o nominácii. Nedoručenie písomného odmietnutia nominácie
v stanovenej lehote sa považuje za prijatie nominácie nominovaným.
14. Vyhlásenie víťazov ankety a držiteľov špeciálnych ocenení prebehne na slávnostnom gala večeri
KOŠIČAN ROKA v termíne stanovenom Usporiadateľom.

IV.

Hlasovanie v ankete KOŠIČAN ROKA

1. Hlasovanie v 1. kole ankety KOŠIČAN ROKA prebieha v termínoch stanovených Usporiadateľom, a to
nasledovnou formou:
a) prostredníctvom hlasovacích lístkov zverejnených v denníku KOŠICE:DNES, alebo
b) prostredníctvom hlasovacieho formulára zverejneného na www.kosicednes.sk a www.kosicanroka.sk
c) formou SMS hlasovania, spôsobom stanoveným Usporiadateľom.
Jeden hlasujúci môže hlasovať v 1. kole ankety aj viac krát/opakovane, tzn. môže hlasovať bez obmedzenia
počtu hlasovaní.
2. Podmienkou pre úspešné hlasovanie v 1. kole ankety KOŠIČAN ROKA je:
a) správne a úplne vyplnený hlasovací lístok, obsahujúci:
- kontaktné informácie na osobu spĺňajúcu podmienky a pravidlá tohto štatútu,
- meno a priezvisko 1 osobnosti a názov 1 subjektu z nominovaných,
doručený na adresu sídla redakcie KOŠICE:DNES (Hviezdoslavova 6, 040 01, Košice), alebo
b) správne a úplne vyplnený a odoslaný hlasovací formulár zverejnený na www.kosicednes.sk
a www.kosicanroka.sk
c) odoslanie SMS v Usporiadateľom určenom tvare na Usporiadateľom určené telefónne číslo zo SIM
slovenských mobilných operátorov počas trvania 1. kola ankety. Náklady za odoslanú SMS znáša
Hlasujúci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej
komunikačnej služby. Každý Hlasujúci bude o úspešnom hlasovaní spätne informovaný
spoplatnenou SMS o zapojení do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,00 Eur s DPH.
Hlasujúci je zaradený do súťaže po doručení spätnej SMS o platnosti hlasovania. V prípade, že
Hlasujúci zašle SMS v nesprávnom tvare, bude spätne informovaný bezplatnou SMS o neplatnosti
zaslanej SMS. Usporiadateľ ani technický realizátor služby nezodpovedá za funkčnosť sietí
dotknutých mobilných operátorov.
3. Hlasovanie v 2. kole ankety KOŠIČAN ROKA prebieha v termínoch stanovených Usporiadateľom, a to
nasledovnou formou:
a) prostredníctvom hlasovacích lístkov zverejnených v denníku KOŠICE:DNES, alebo
b) prostredníctvom hlasovacieho formulára zverejneného na www.kosicednes.sk a www.kosicanroka.sk
c) formou SMS hlasovania, spôsobom stanoveným Usporiadateľom.
Každý Hlasujúci môže hlasovať v 2. kole ankety len raz. Duplicitné hlasovania budú vyradené z hlasovania.
3. Podmienkou pre úspešné hlasovanie v 2. kole ankety KOŠIČAN ROKA je:
a) správne a úplne vyplnený hlasovací lístok, obsahujúci:
- kontaktné informácie na osobu spĺňajúcu podmienky a pravidlá tohto štatútu,
- meno a priezvisko 1 osobnosti a názov 1 subjektu z postupujúcich do 2. kola ankety,
doručený na adresu sídla redakcie KOŠICE:DNES (Hviezdoslavova 6, 040 01, Košice), alebo
b) správne a úplne vyplnený a odoslaný hlasovací formulár zverejnený na www.kosicednes.sk
a www.kosicanroka.sk
c) odoslanie SMS v Usporiadateľom určenom tvare na Usporiadateľom určené telefónne číslo zo SIM
slovenských mobilných operátorov počas trvania 2. kola ankety. Náklady za odoslanú SMS znáša
Hlasujúci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej
komunikačnej služby. Každý Hlasujúci bude o úspešnom hlasovaní spätne informovaný
spoplatnenou SMS o zapojení do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,00 Eur s DPH.
Hlasujúci je zaradený do súťaže po doručení spätnej SMS o platnosti hlasovania. V prípade, že
Hlasujúci zašle SMS v nesprávnom tvare, bude spätne informovaný bezplatnou SMS o neplatnosti
zaslanej SMS. Usporiadateľ ani technický realizátor služby nezodpovedá za funkčnosť sietí
dotknutých mobilných operátorov.
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V.
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Hlasovať v ankete KOŠIČAN ROKA môže osoba, ktorá:
a) nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Usporiadateľom a/alebo osobou
majetkovo prepojenou s Usporiadateľom ani mu osobou blízkou v zmysle ustanovenia § 116 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
b) spĺňa pravidlá a podmienky tohto Štatútu.
Súťaž k ankete KOŠIČAN ROKA
Hlasovanie v jednotlivých kolách ankety KOŠIČAN ROKA je spojené so súťažou.
Súťaž prebieha pre prvé a druhé kolo ankety KOŠIČAN ROKA samostatne.
Do súťaže sú zaradení Hlasujúci v príslušnom kole ankety KOŠIČAN ROKA.
Podmienkou pre zaradenie do súťaže je splnenie podmienok podľa čl. III bod 10 a č. IV tohto Štatútu.
Posúdenie splnenia podmienok je v kompetencii Usporiadateľa.
Výhra/cena v súťaži bude oznámená Usporiadateľom popri vyhlásení súťaže.
Súťaž je vyhlásená jej zverejnením.
Trvanie súťaží je viazané na trvanie hlasovania v jednotlivých kolách ankety KOŠIČAN ROKA.
Žrebovanie víťazov súťaže k jednotlivým kolám prebehne náhodným výberom zo strany Usporiadateľa
po skončení súťaže, za účasti notára.
Výherca súťaže k 1. kolu ankety KOŠIČAN ROKA bude vyhlásený po/popri zverejnení výsledkov 1.
kola ankety KOŠIČAN ROKA v termíne stanovenom Usporiadateľom. Výherca súťaže k 2. kolu ankety
KOŠIČAN ROKA bude vyhlásený po/popri vyhlásení celkových výsledkov ankety KOŠIČAN ROKA
v termíne stanovenom Usporiadateľom.
Výherca súťaže bude kontaktovaný Usporiadateľom na dostupných kontaktoch. V prípade, že sa nepodarí
s výhercom skontaktovať do 7 pracovných dní od žrebovania, odmietne výhru, vzdá sa výhry, odoprie
súhlas resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ pritom
nezodpovedá za žiadne škody týmto vzniknuté. Usporiadateľ odovzdá výhru vyžrebovanému
náhradnému víťazovi súťaže. Výherca si cenu prevezme na mieste a v čase stanovenom Usporiadateľom.
Zapojením sa do ankety KOŠIČAN ROKA Hlasujúci vyjadrujú súhlas so zapojením do súťaže ako aj
súhlas s podmienkami a pravidlami tohto Štatútu.
Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
Výhry predstavujú výhry pred zdanením. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom
dane z príjmov v zmysle § 8 ods.1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov s výnimkou výhry neprevyšujúcej 350 Eur, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona
o dani z príjmov oslobodená od dane.
Špeciálne podmienky k výhre v 1.kole ankety KOŠIČAN ROKA: Výhrou je rodinná dovolenka na 8
dní/7 nocí all inclusive v Turecku – Hotel Grand Seker alebo Grécko/Kréta – Hotel Kavros, alebo
Taliansko/Kalábria – Rezort Green Garden s odletom z Košíc. Termín podľa vlastného výberu v letnej
sezóne 2020 a podľa katalógu Ferrotour “ Poznávanie a Leto 2020“. Rodinná dovolenka zahŕňa pobyt pre
max. 4-člennú rodinu (2 dospelí + 2 deti, resp. 3 dospelí a 1 dieťa) v rodinnej izbe (4-posteľová izba) .
Letiskové taxy sú súčasťou výhry. Komplexné cestovné poistenie nie je súčasťou výhry, odporúča sa ho
uzavrieť v CK Ferrotour. Výhru nie je možné vymeniť ani preplatiť (ani čiastočne v prípade, ak sa
rodinnej dovolenky zúčastní menší počet osôb ako štyri). Výhru si výherca uplatní osobne v cestovnej
kancelárii
Ferrotour
a.s.
–
pobočka
Hlavná
71,
Košice,
alebo
emailom
na ferrotour@ferrotour.sk najneskôr do 20.3.2020. Ak sa výherca neprihlási a neuplatní si čerpanie
výhry do určeného termínu stráca nárok na vyčerpanie výhry.
Ďalšie podmienky súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní popri vyhlásení súťaže.
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení,
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry
formou nepeňažnej kompenzácie.
Usporiadateľ nehradí Hlasujúcim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži
resp. s výhrou.
Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu marketingových činností
Usporiadateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom
znení.

VI.

Osobné údaje

Účastník zapojením sa do ankety KOŠIČAN ROKA dobrovoľne poskytuje Usporiadateľovi na vopred
neurčenú dobu svoj:
a) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
ktoré poskytne v rámci súťaže Usporiadateľovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže,
odovzdania výhry, ako aj
b) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce
bydliska výhercu môžu byť zverejnené v médiách mediálneho domu KOŠICE:DNES,
c) súhlas s tým, že osobné a iné údaje účastníka použité v marketingovej komunikácii a pre komerčné
účely Usporiadateľa, ako aj s príjmom informačných SMS správ počas a po skončení SMS súťaže v
súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami na to určenými mobilnými operátormi SR.
2. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne,
úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom
oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné
informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie
požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne
písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas
odvolať.
3. Hlasujúci dáva svojim zapojením do ankety KOŠIČAN ROKA Usporiadateľovi v súlade s § 12
Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných
prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo
prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s anketou pre komerčné a
preukazné účely vo všetkých 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. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ uvedené v súlade
s určením poskytne. Tento súhlas udeľuje hlasujúci bez vecného, časového, množstevného či územného
obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

1.

VII.

1.

2.
3.

Záverečné ustanovenia
Technickú realizáciu hlasovania v ankete KOŠIČAN ROKA zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., so
sídlom Šulekova 70, Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel:. Sro, vložka číslo: 25950/B (ďalej ako „Technický realizátor“).
Usporiadateľ si eidzdzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a trvania ankety KOŠIČAN ROKA,
súvisiacej súťaže a tohto Štatútu. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.kosicednes.sk
a www.kosicanroka.sk

V Košiciach, dňa 15.12.2019

