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Súťažný poriadok súťaže Alfiáda 2023 
 
Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá 

súťaže „Alfiáda 2023“ (ďalej len ako „súťaž“) s cieľom náležite určiť podmienky súťaže. Výňatky z tohto 
súťažného poriadku, prípadne skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných 

materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. 
 
Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). 
 
Na súťaž sa nevzťahujú podmienky zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 6 citovaného zákona). 
 

1. Organizátor súťaže 
 
1.1. Spoločnosť Interaktívna škola, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1, 080 01 Prešov, IČO: 45888329, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, oddiel: Sro, vložka č.: 23656/P (ďalej len 
„organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“). 
 
1.2. Súťaž pre organizátora súťaže zabezpečuje spoločnosť PcProfi, s.r.o. so sídlom Fintická 119, 080 
06 Prešov, IČO: 44685173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 
č.: 21414/P (ďalej len „spoločnosť PcProfi“ alebo „sprostredkovateľ“). 
 

2. Účel súťaže 
 
2.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže a jeho programov Alf, AlfBook, 

Alfík, Alf Family na zlepšenie školského vzdelávacieho procesu prostredníctvom odmenených škôl a 
tried, ktoré sa zapoja do súťaže. Fyzické osoby (učitelia a žiaci odmenených škôl), ktoré sa stanú 
výhercami budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-

zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie organizátora súťaže. 
 
2.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať šírením fotografie, zvukových záznamov 
a obrazovo-zvukových záznamov v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných 
materiáloch organizátora súťaže v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej 
stránke organizátora súťaže www.alfiada.sk, na sociálnych sieťach organizátora súťaže (Facebook, 
Instagram – EDU Alf, Facebook, Instagram, Youtube - Interaktívna škola) a v newslettroch organizátora 
súťaže pre školské zariadenia. 
 

3. Účastník súťaže 
 
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každé školské zariadenie na území SR alebo trieda a jej žiaci, ktorí 
používajú vo vzdelávacom procese zakúpený program AlfBook alebo zakúpený program Alfík alebo 
zakúpený Prístup do databázy učebných materiálov a online testovania Alf (Alf online testovanie), 
a ktoré splnia podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“ alebo 
„dotknutá osoba“). 
 
3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže. 
 
3.3. Každý účastník, ktorý sa do súťaže zapojí spôsobom uvedeným v tomto súťažnom poriadku dáva 
organizátorovi súťaže svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže v celom 
rozsahu. 
 

4. Trvanie súťaže  
4.1 Súťaž prebieha na webových stránkach alfiada.sk , alfbook.sk , alfik.sk a domaceulohy.sk 
v školskom roku 2022/2023 od 1.5.2023 do 31.5.2023. 
 

http://www.alfiada.sk/
https://alfiada.sk/
https://alfbook.sk/
http://www.alfik.sk/
http://www.domaceulohy.sk/
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4.2 Súťaž je rozdelená do samostatných kôl, ktoré sú uvedené podľa typu súťaže. 

 
5. Podmienky zapojenia sa do súťaže 
 
5.1. Do súťaže sa môže zapojiť každé školské zariadenie alebo jeho trieda, ktorá spĺňa podmienky 
podľa článku 3, odsekov 3.1. tohto súťažného poriadku a zároveň sa zapojí do súťaže spôsobom 
uvedeným v odseku 5.2. tohto článku súťažného poriadku. 
 

5.2. Školské zariadenie sa môže zapojiť do súťaže zakúpením licencie na program AlfBook alebo na 
program Alfík alebo zakúpením Prístupu do databázy učebných materiálov a online testovania Alf (Alf 
online testovanie) a ich aktívnym používaním vo vzdelávacom procese. 
 

6. Výhry 
 
6.1. Pre účely súťaže organizátor súťaže zabezpečil tieto výhry: 
 

a) 1. miesto pre súťaž Najlepšia škola: Interaktívna tabuľa Gaoke 82,   
b) 2. miesto pre súťaž Najlepšia škola: Animačný set I,   
c) 3. miesto pre súťaž Najlepšia škola: Programovateľný robot Q-SCOUT,  

  
d) 1. miesto pre súťaž Najlepšia trieda: EDU ESCAPE ROOM dobrodružná hra pre celú triedu + 

šiltovky snapback s logom AlfBook/Alf/Alf Family,  
e) 2. miesto pre súťaž Najlepšia trieda: Značkové uteráky + Beetle batohy pre celú triedu s logom 

AlfBook/Alf/Alf Family,  
f) 3. miesto pre súťaž Najlepšia trieda: Značkové šiltovky pre celú triedu s logom AlfBook/Alf/Alf 

Family 
 

g) 1. miesto pre súťaž Najlepší žiak: Elektrické odrážadlo E-move,   
h) 2. miesto pre súťaž Najlepší žiak: Tablet,   
i) 3. miesto pre súťaž Najlepší žiak: Smart hodinky 

 

7. Určenie výhercov  
7.1 Pre účely súťaže sú definované tieto pojmy: 
 

a) celkový počet žiakov školy – evidovaný počet žiakov na škole Ministerstvom školstva v danom 
šk. roku,  

b) celkový počet žiakov triedy – počet žiakov v triede, ktoré do AlfBooku alebo Alfíka alebo Alf 
online testovania importoval administrátor školy, minimálny počet žiakov v triede musí byť 
sedem, 

 
c) angažovanosť – percento zapojených žiakov školy alebo triedy (počet zapojených žiakov / 

celkový počet žiakov * 100%), 
 

d) aktivita – celkový počet bodov získaných v dokončených testoch žiakmi / celkový počet žiakov 
školy,  

e) body – získané body celou školou (triedou, žiakom), ktoré sa rátajú do výsledku a určujú 
poradie školy (triedy, žiaka) v súťaži. Pri pridelení bodov sa zohľadňuje aktivita aj angažovanosť 
žiakov ich vzájomným násobením. 

 

7.2 Súťaž prebieha v týchto kolách: 
 

a) Najlepšia škola  
Škola, ktorá získa najvyšší počet bodov za dané obdobie:  

• 1.5.2023 – 31.5.2023  
b) Najlepšia trieda  
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Trieda, ktorá získa najvyšší počet bodov za dané obdobie:  
• 1.5.2023 – 31.5.2023 

 
c) Najlepší žiak 

Žiak, ktorý získa najvyšší počet bodov za dané obdobie: 

• 1.5.2023 – 31.5.2023 
 
  
7.3 Začiatok a koniec každého kola bude zverejnený na stránke alfiada.sk. 
 

7.4 Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 35 kalendárnych dní od ukončenia každého kola 
súťaže. 
 

8. Zverejnenie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier 
 
8.1. Výhercovia súťaže budú zverejnení na internetovej stránke alfiada.sk, na sociálnych sieťach 
organizátora súťaže (Facebook, Instagram – EDU Alf, Facebook, Instagram, Youtube - Interaktívna 
škola) a v newslettroch organizátora súťaže pre školské zariadenia po ukončení každého kola súťaže. 
 

8.2. Zverejnená informácia o výhercoch bude obsahovať: názov školy, prípadne triedu, víťazné miesto 
a údaje o výhre. 
 

8.3. Po vyhlásení výhercov bude výherca oboznámený telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje školy 

za účelom overenia výhercu. Kontaktovanie a overovanie výhercov bude zabezpečovať organizátor súťaže, 

a to najneskôr do 35 pracovných dní od vyhlásenia výhercu. 
 

8.4. V prípade, že výherca nebude na výzvu uvedenú v odseku 8.3. tohto článku súťažného poriadku 
reagovať do 14 kalendárnych dní od zaslania e-mailu, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si 
vyhradzuje právo na udelenie výhry náhradníkovi alebo na prepadnutie výhry. 
 

8.5. V prípade, že výhercovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, alebo ju odmietne, 
výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý skončil ako ďalší v poradí v počte bodov. 
 

Výherca súťaže bude po úspešnom overení zverejnený v zozname výhercov na www.alfiada.sk. 
 

9. Spracúvanie osobných údajov 
 

9.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené 

v článku 1., odsek 1.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných 

údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako 

prevádzkovateľa, sú uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú prílohou tohto 
súťažného poriadku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Podmienky ochrany osobných údajov sú 

dostupné na adrese  

https://privacy.pcprofi.sk/index.html?tab=gdpr&oper=intskola&lang=sk&site=web. 
 

9.2. Organizátor súťaže na stránke www.alfiada.sk zverejňuje názov triedy, školy alebo žiaka. Pri 
prevzatí výhier môže organizátor súťaže vytvárať audio-vizuálne záznamy. Účastník prevzatím výhier 
v súťaži berie na vedomie, že sa budú spracúvať jeho osobné údaje. Účastník berie na vedomie aj 
informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle odseku 8.1. tohto článku súťažného 
poriadku. 
 

9.3. Zapojením sa do súťaže dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním 

osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v súlade s Nariadením GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

https://alfiada.sk/
http://alfiada.sk/
http://www.alfiada.sk/
https://privacy.pcprofi.sk/index.html?tab=gdpr&oper=intskola&lang=sk&site=web
https://privacy.pcprofi.sk/index.html?tab=gdpr&oper=intskola&lang=sk&site=web
http://www.alfiada.sk/
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pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

a Zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku. Bez udelenia súhlasu nie 

je možná účasť v súťaži. 
 

9.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú odvolať. 
Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: 
info@interaktivnaskola.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 

9.5. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne 
identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu 
s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 2 tohto súťažného 
poriadku. 
 

9.6. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu 

trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu 

organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení. 

Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať tiež na účely plnenia povinností 

organizátora súťaže pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä  
povinnosti vyplývajúcich z platného zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov). Osobné údaje 

uvedené na účtovných záznamoch bude organizátor súťaže uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú. 
 

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie 
uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely 
právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade 
uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.). 
 

10. Všeobecné ustanovenia 
 
10.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane 
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

10.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania 
súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia 

dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa zaväzuje túto prípadnú zmenu zverejniť na internetovej 

stránke www.alfiada.sk. Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru 
inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. 
 

10.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto 
súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi. 
 

10.4. Účastníci nemajú právo požadovať peňažné plnenia výmenou za výhru v súťaži, ani požadovať 
zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže 
ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku. 
 

10.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry 
v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká 
a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. 
 

mailto:info@interaktivnaskola.sk
http://www.alfiada.sk/
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10.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou 
v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. 
 

10.7. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými 
prostriedkami. 
 

10.8 Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže 

nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne 

doručenie výhry spôsobené poštovou alebo kuriérskou prepravou na adresu výhercu. 
 

10.9 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže (popr. ním určená osoba) 

si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa 

tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor (popr. ním určená osoba) je oprávnený 

rozhodnúť o konečnom poradí účastníkov súťaže, a teda aj o výhrach v súťaži. 
 

10.10 Organizátor upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného 

zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ak hodnota výhry nepresiahne 350,- 

€, je od dane oslobodená. Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahne hodnotu 350,-€, daňové a odvodové 

povinnosti si je povinný vysporiadať výherca v zmysle platných predpisov SR. 

 

10.11 Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke www.alfiada.sk počas celej doby 
trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže. 
 
 
 

V Prešove dňa 18.5.2023 

http://www.alfiada.sk/

