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Štatút ankety Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka 

Článok 1 

Názov ankety a vyhlasovateľ 

Názov ankety: Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka 

Vyhlasovateľom ankety je Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava. 

Vyhlasovateľovi prináležia všetky kompetencie vo vzťahu k štatútu, priebehu ankety, 

vyhlasovaniu výsledkov, autorským právam ankety, menovaniu oprávnených osôb a riešeniu 

sporov. 

 

Článok 2 

Podmienky ankety 

Anketa je vyhlásená pre rok 2020. Začína sa 30. októbra 2020 a končí sa 30. novembra 2020. 

Anketa sa riadi štatútom ako hlavným dokumentom. 

Do ankety sa môžu zapojiť učitelia a učiteľky cudzích jazykov zo základných,  stredných 

a jazykových škôl (ďalej aj „školy“), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Nominácia do ankety sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického nominačného 

formulára, ktorý je dostupný na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk. Prihlasovateľom 

do ankety môžu byť riaditeľky a riaditelia škôl, kolegovia a kolegyne nominovaného alebo 

jeho žiaci a žiačky a ich rodičia. Prihlasovateľom môže byť aj sám učiteľ/učiteľka cudzieho 

jazyka. Súčasťou nominačného formulára je súhlas dotknutej osoby so spracovaním 

osobných údajov za prihlasovateľa aj nominovaného, ktorý sa udeľuje podľa pravidiel 

o ochrane osobných údajov v prílohe tohto štatútu. 

Článok 3 

Kritériá pre zaradenie do ankety 

a. Prihlasovateľ sa oboznámil s podmienkami ankety a túto možnosť využil. 

b. Nominovaný učiteľ/učiteľka so svojou nomináciou súhlasí a udelí súhlas 

so spracovaním osobných údajov. 

c. Prihlasovateľ vyplní elektronicky nominačný formulár, ktorý je dostupný na webovom 

sídle ŠPÚ do 30. novembra 2020. Prihlasovateľ udelí Súhlas dotknutej osoby 

so spracovaním osobných údajov. Podpornú dokumentáciu k nominačnému 

http://www.statpedu.sk/


2 
 

formuláru je možné zasielať elektronicky na e-mailovú adresu topucitel@gmail.com 

najneskôr do 30. novembra 2020. 

Článok 4 

Hodnotenie nominácií 

Nominácie do ankety budú hodnotené v troch kategóriách: základné školy, stredné školy, 

jazykové školy. 

Hodnotiaca komisia pre každú kategóriu vyberie zo všetkých nominácií tri najlepšie 

nominácie v každej vyššie uvedenej kategórii. Hodnotiaca komisia vyberie troch výhercov 

v každej kategórii ankety výlučne podľa vlastného uváženia po posúdení nominácie podľa 

kvalitatívnych kritérií uvedených ďalej v tabuľke. 

Kvalitatívne kritérium Vysvetlenie obsahu kritéria 

Opis nominácie Prečo nominujete učiteľa/učiteľku 

do ankety? 

Motivácia a aktivizácia žiakov Ako učiteľ/učiteľka vzbudil/a u žiakov vášeň 

učiť sa cudzí jazyk?  

Ako učiteľ/ učiteľka motivuje žiakov, aby sa 

venovali cudzím jazykom, aby sa s radosťou 

učili cudzie jazyky? 

Inovatívne vyučovacie metódy a činnostný 

prístup k vyučovaniu cudzích jazykov 

Aké inovatívne metódy používa na hodinách 

cudzích jazykov? 

Aktivity a projekty Aké prostredie pre žiakov vytvára, aké 

aktivity organizuje? 

Do akých projektov sa spolu so žiakmi 

zapojili? 

 

Článok 5 

Zloženie hodnotiacej komisie 

Hodnotiaca komisia pre všetky kategórie je zložená zo štyroch členov a predsedu 

hodnotiacej komisie. Predsedu a členov hodnotiacej komisie vymenúva riaditeľka Štátneho 

pedagogického ústavu z kandidátov navrhnutých vyhlasovateľom. Vyhlasovateľ nie je 

povinný zverejňovať mená členov hodnotiacej komisie. 
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Článok 6 

Priebeh ankety a vyhodnotenie 

Hodnotiaca komisia overí splnenie kritérií pre zaradenie nominácie do ankety podľa Článku 3 

štatútu. 

Hodnotiaca komisia vypracuje záznam o priebehu ankety a odovzdá ho predsedovi komisie. 

Záznam o priebehu ankety podpisuje predseda a jednotliví členovia komisie. 

Článok 7 

Zverejnenie výsledkov ankety 

Predseda hodnotiacej komisie oznámi výsledky ankety víťazom. Výsledky ankety sa zverejnia 

na webovom sídle ŠPÚ – www.statpedu.sk. 

Zverejnené budú mená troch výhercov v každej kategórii a názvy a adresy škôl, v ktorých 

výhercovia pôsobia. 

V prípade odmietnutia ceny víťazom súťaže vyhlasovateľ, resp. hodnotiaca komisia určí 

náhradného víťaza z ostatných účastníkov ankety. Cena je neprenosná a patrí výlučne 

víťazovi. V prípade, že si víťaz nemôže alebo nechce cenu súťaže prevziať, nárok na cenu 

výhercovi zaniká a víťaz nemá nárok na akúkoľvek peňažnú alebo inú kompenzáciu. 

 

Článok 8 

 

Ceny 

 

Traja učitelia/tri učiteľky cudzích jazykov, ktorých nominácie dosiahli najvyšší počet bodov 

v kategórii základné školy, získajú ocenenie ŠPÚ, knižné a vecné dary v hodnote 260 eur 

na každého oceneného. 

Traja učitelia/tri učiteľky cudzích jazykov, ktorých nominácie dosiahli najvyšší počet bodov 

v kategórii stredné školy, získajú ocenenie ŠPÚ, knižné a vecné dary v hodnote 260 eur 

na každého oceneného. 

Traja učitelia/tri učiteľky cudzích jazykov, ktorých nominácie dosiahli najvyšší počet bodov 

v kategórii jazykové školy, získajú ocenenie ŠPÚ, knižné a vecné dary v hodnote 260 Euro 

na každého oceneného. 

Víťaz stráca nárok na cenu, ak poruší tieto podmienky alebo koná v rozpore s dobrými 

mravmi. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú tým vyhlasovateľovi alebo iným 

osobám víťaz spôsobí. 

http://www.statpedu.sk/
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Zo súťaže sú vylúčené blízke osoby zamestnancov a pracovníkov vyhlasovateľa a osoby 

podieľajúce sa na organizovaní súťaže. 

 

Článok 9 

 

Odovzdanie cien 

 

Ceny budú víťazom zaslané poštou na adresu, ktorú uviedli na prihláške do súťaže. 

 

Článok 10 

Účasť v ankete a súhlas so spracovaním osobných údajov 

Účasťou v ankete vyjadruje prihlasovateľ a nominovaný/á učiteľ/učiteľka súhlas s pravidlami 

ankety a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním svojich osobných 

údajov poskytnutých v rámci ankety počas celého obdobia spracovania ankety, s ich 

sprístupnením hodnotiacej komisii a v prípade výhry s uverejnením svojho mena a adresy 

školy na webovom sídle ŠPÚ. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať 

prostredníctvom oznámenia adresovanému vyhlasovateľovi súťaže. Odvolanie súhlasu nemá 

vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 

odvolaním. 

Obsah vyplneného nominačného formulára a podpornej dokumentácie nesmie zasahovať 

do práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu súkromia a osobných údajov, práva 

na ochranu dobrého mena, autorského práva, práv duševného vlastníctva ani iných práv 

akýchkoľvek tretích osôb. Poslaná dokumentácia nesmie mať hanlivý, rasistický, násilný, 

sexuálny alebo iným spôsobom nevhodný obsah. 

 

Prihlasovateľ je povinný na vlastné náklady získať akékoľvek a všetky súhlasy alebo privolenia 

osôb, ak je súčasťou dokumentácie fotografia, video, zvukový záznam a iné alebo ich 

zákonných zástupcov vyžadované podľa právnych predpisov a poskytnúť ich vyhlasovateľovi 

bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po ich vyžiadaní. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z ankety nomináciu, ktorá nespĺňa podmienky 

ankety špecifikované v tomto štatúte. 
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Článok 11 

Záverečné ustanovenie 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu štatútu a právo 

kedykoľvek anketu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

 

Ak sa ukáže niektoré z ustanovení tohto štatútu za neplatné alebo nevykonateľné, nie je tým 

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tohto štatútu. 

 

Práva a povinnosti výslovne neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami zákona 

č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných 

právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

Prihlasovateľ a nominovaný/á učiteľ/učiteľka účasťou v ankete záväzne akceptuje tento 

štatút, čím medzi vyhlasovateľom vznikne zmluvný vzťah s obsahom týchto podmienok 

špecifikovaných v tomto štatúte. 

 

Štatút nadobudol účinnosť jeho podpísaním dňa 28. 10. 2020. 

 

 

 

 

             

             Mgr. Miroslava Hapalová  

    riaditeľka 

                        Štátny pedagogický ústav 
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Príloha štatútu ankety Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ: 

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to Štátny 

pedagogický ústav so sídlom: Pluhová 8, 830 00 Bratislava, IČO: 30 807 506 (ďalej ako 

„prevádzkovateľ“). 

 

Dotknutá osoba: 

Dotknutou osobou ste Vy, pretože vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva. 

 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na nasledovné účely: 

— plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov; 

— spracovanie administratívnej agendy podujatia/ankety; 

— prevádzkovateľ spracováva Vaše (identifikačné údaje, kontaktné údaje) za účelom ich 

uverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa a archivácie. 

Spracovanie Vašich osobných údajov vyplýva z vášho súhlasu udeleného prevádzkovateľovi 

v rámci účasti na ankete Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka a inom organizovanom podujatí 

prevádzkovateľa. 

 

Osobné údaje: 

Údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a to meno, priezvisko, e-mailová adresa. 

V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od vás získavame, vás 

informujeme, či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, požaduje sa pre účely 

uzatvorenia zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytovať a aké sú prípadné dôsledky, 

pokiaľ sa rozhodnete údaje neposkytnúť. 

 

Doba poskytnutia súhlasu: 

Vaše osobné údaje budú uchované v súlade nariadením GDPR, Zákonom o ochrane osobných 

údajov (z. č. 18/2018 Z. z.), t. j. po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania 

Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby. 

Pri dobe uchovávania vašich osobných údajov sa zohľadňujú predovšetkým právne 

požiadavky uvedené v nariadení GDPR, ako aj čas potrebný na dosiahnutie účelu, na základe 

ktorého sa osobné údaje zhromažďujú a používajú. 

 

Sprístupnenie osobných údajov: 

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti 

príjemcu údajov. Príjemcom môže byť napr. náš zamestnanec. 
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Pre účely predídenia straty, zneužitiu, zmeny, zverejnenia alebo prístupu k vašim osobným 

údajom neoprávneným osobám, prevádzkovateľ zabezpečil potrebné bezpečnostné 

opatrenia. 

Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené, či predané pre marketingové účely 

tretím osobám. Taktiež Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo do 

medzinárodnej organizácie. 

 

Práva dotknutej osoby: 

— právo požadovať prístup k osobným údajom; 

— právo na opravu vašich osobných údajov; 

— právo na vymazanie vašich osobných údajov; 

— právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov; 

— právo na prenosnosť vašich osobných údajov; 

— právo na odvolanie súhlasu, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe Vášho 

súhlasu; 

— právo na informácie o primeraných zárukách v prípade, ak by došlo k prenosu 

osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie; 

— právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa 

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

 

Odvolanie súhlasu 

— zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu spu@statpedu.sk, alebo 

— zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred 

jeho odvolaním. 

 

Zmeny pravidlách ochrany osobných údajov 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá ochrany osobných údajov. 

Upozornenie na každú zmenu pravidiel ochrany osobných údajov bude zverejnené 

na webovom sídle prevádzkovateľa. Každá zmena je účinná odo dňa jej zverejnenia. 

 

Kontakt 

V prípade akejkoľvek otázky v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa prosím na nás 

obráťte elektronicky na e-mailovú adresu: spu@statpedu.sk alebo písomne na adresu Štátny 

pedagogický ústav so sídlom: Pluhová 8, 830 00 Bratislava. 
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