
Pravidlá súťaže: „Pápežský kvíz“  

 

Organizátori 

1. Slovenské národné múzeum   

 So sídlom:  Vajanského nábr.2, P.O. Box 13, 810 06 Bratislava 16, Slovenská republika 

IČO:     00164721      

DIČ:                             2020603068 

IČ DPH:                                    SK 2020603068 

Slovenské národné múzeum (ďalej len „SNM“), je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-

výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre 

oblasť základných múzejných odborných činností. Slovenské národné múzeum-Historické 

múzeum (ďalej len „SNM-HM“) je súčasťou SNM, ktoré v rámci svojej špecializácie má 

celoštátnu pôsobnosť. SNM-HM je dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické múzejné 

pracovisko zamerané na historický vývoj Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Poslaním SNM-

HM je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie 

a sprístupňovanie múzejných zbierok dokladujúcich vývin spoločnosti na Slovensku od 

stredoveku po súčasnosť. Buduje, spravuje a spracúva tiež numizmatickú zbierku od najstarších 

čias po súčasnosť. Venuje sa dokumentácii historického a kultúrneho vývoja Slovákov 

v zahraničí.  

a 

2. Konferencia biskupov Slovenska 

So sídlom:  Kapitulská 11, P. O. Box 113,  814 99 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00164721      

DIČ: 2020603068 

IČ DPH:        nie je platiteľom DPH        

 

Konferencia biskupov Slovenska so sídlom v Bratislave, zriadená Apoštolskou stolicou, je 

zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre 

veriacich svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä 

formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta podľa normy 

práva. 

 
                    

3. Súťaž organizátori vyhlasujú v rámci vzdelávacieho programu k výstave Dary pápežov 

Slovensku. Témou súťaže je spoznať dary pápežov Slovensku. 



Doba trvania súťaže 

1. Termín trvania: 1.10.2022 až 15.4.2023  

2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže. 

 

Miesto konania súťaže 

SNM – Historické múzeum priestor výstavy Dary pápežov Slovensku, I. poschodie predsálie 

Hudobnej siene Bratislavského hradu. 

 

Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na 

právne úkony, prípadne aj mladšia osoba v sprievode zákonného zástupcu. 

Podmienkou zaradenia do  súťaže je vyplnenie vedomostného kvízu v pracovnom liste 

v slovenskom jazyku a poskytnutie povinných kontaktných údajov na ústrižku kvízu v rozsahu 

meno, priezvisko, kontaktné údaje zákonného zástupcu v prípade neplnoletých osôb, 

telefónne číslo, e-mailová adresa. 

2. Vhodením vyplneného ústrižku s kontaktnými údajmi do označenej krabice v SNM-

Historickom múzeu  súťažiaci vyjadrujú súhlas s pravidlami súťaže. Nedodržanie pravidiel 

súťaže je dôvodom na vyradenie súťažiaceho zo súťaže. 

 

Pravidlá súťaže  

1. Súťaž spočíva vo vyplnení pracovného listu „Pápežský kvíz“, ktorý je v tlačovej forme voľne 

dostupný na výstave Dary pápežov Slovensku v predsálí Hudobnej siene na 1. Poschodí 

Bratislavského hradu . 

2. Súťažiaci majú vo výstave voľne k dispozícii pracovný list „Pápežský kvíz“, ktorý si môžu počas 

prehliadky výstavy vyplniť. 

3. Do súťaže budú zaradené ústrižky z vytlačeného pracovného listu „Pápežský kvíz“  

s vyplnenými kontaktnými údajmi. 

4. Vyplnený ústrižok z pracovného listu „Pápežský kvíz“ je potrebné vhodiť do označenej krabice 

v SNM-Historickom múzeu.  

5. Spracúvanie osobných údajov Organizátormi v rozsahu uvedenom na ústrižku (meno, 

priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa) je nevyhnutné pre úspešnú realizáciu súťaže. 

Zapojením sa do súťaže. Zapojením do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas so spracúvaním 

osobných údajov pre riadne uskutočnenie súťaže a odovzdanie výhry. Osobné údaje budú 

uchovávané primeraným spôsobom za účelom uskutočnenia a vyhodnotenia súťaže, a to na 

dobu určitú, teda na čas trvania súťaže a jej vyhodnotenia. Po vyžrebovaní a odovzdaní cien 



sa ústrižky s osobnými údajmi zlikvidujú. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám 

a súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu je nevyhnutné 

poslať písomne na adresu jedného z organizátorov súťaže. V prípade odvolania súhlasu sa 

nebudete môcť zúčastniť žrebovania.  

 

Spôsob určenia výhercu a odovzdanie výhry 

1. Súťažné ústrižky s vyplnenými kontaktnými údajmi vyžrebuje odborná porota zložená 

z autorského tímu projektu. Kritériom je vyplnenie kontaktných údajov na ústrižku z 

pracovného listu „Pápežský kvíz“. 

2.  Žrebovanie sa uskutoční v nasledujúcich termínoch: 15.10.2022, 15.11.2022, 15.12.2022, 

15.1.2023, 15.2.2023, 15.3.2023 a 15.4.2023. 

3. Rozhodnutia organizátora súťaže prostredníctvom poroty súťaže sú definitívne a účastník 

nemá právny nárok na výhru. 

 

4. Výsledky súťaže príspevky budú zverejnené na www.snm.sk/Historické múzeum  

a facebookovej stránke Bratislavsky hrad/Bratislava Castle a na www.tkkb.sk a na 

facebookovej stránke ttkkb. Zverejňuje sa len meno, začiatočné písmeno z priezviska a mesto 

alebo obec, odkiaľ výherca pochádza.  

 

5. Výhercovia budú po zverejnení na internetových stránkach kontaktovaní prostredníctvom e-

mailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v kontaktných údajoch súťažného 

ústrižku. Výhra bude odovzdaná osobne alebo poslaná na poštovú adresu. 

 
6. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť 30. septembra 2022. 

 

 

 

http://www.snm.sk/Historick�
http://www.tkkb.sk/

