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 ŠTATÚT PROGRAMU GESTO PRE MESTO – GESTO PRE RODIČOV  

 
I. Všeobecné ustanovenia 

 
1. Spoločnosť Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava, IČO: 00686930, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len 
„Raiffeisen banka“) vydáva tento štatút programu Gesto pre mesto. 
2. Súhlas s týmto štatútom je podmienkou prihlásenia projektu do programu Gesto pre mesto. Raiffeisen banka si v 
prípade porušenia ustanovení tohto štatútu vyhradzuje právo vylúčiť prihlásený projekt z programu Gesto pre mesto. 
3. Prihlásením projektu do programu Gesto pre mesto oprávnený subjekt ako aj prihlasovateľ projektu súhlasia s 
týmto štatútom a potvrdzujú, že si ho riadne prečítali, rozumejú jeho ustanoveniam a budú ich dodržiavať. 

 
II. Podmienky prihlásenia projektu/aktivity 

 
1. Oprávnenými subjektmi na prihlásenie projektu (ďalej len „Projekt“) do programu Gesto pre mesto sú výlučne: 

a) mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, konkrétne občianske združenia, neziskové 
organizácie a neinvestičné fondy, 

b) materské, základné a stredné školy, 
c) mestá, obce, vyššie územné celky 

(pre každú z vyššie uvedených organizácií ďalej platí len označenie „oprávnený subjekt“). 
2. Prihlásenie projektu je možné len v prípade, ak sú súčasne splnené nasledujúce kritériá: 

a) Projekt sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky; 
b) Oprávnený subjekt má sídlo alebo adresu na území Slovenskej republiky; 
c) Cieľom projektu, ktorý Raiffeisen banka podporí, je: 

• obstaranie materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji; 
• zlepšenie prírodného prostredia v spolupráci s deťmi a mládežou; 
• zlepšenie prostredia, v ktorom deti a mládež trávi svoj voľný čas; 
• organizovanie aktivít/podujatí, ktoré prispejú k zlepšeniu vzdelania detí a mládeže; 
• organizovanie športových turnajov/aktivít/podujatí/súťaží jednotlivcov alebo skupín detí a mládeže; 
• organizovanie voľnočasových, spoločenských alebo kultúrnych aktivít/podujatí pre deti a mládež. 

d) Projekt bude realizovaný v období od 02.09.2020 do 31.08.2021; 
e) V kalendárnom roku 2020 oprávnený subjekt nezískal od Raiffeisen banky finančný dar v rámci programu 

Gesto pre mesto; 
f) V kalendárnom roku 2020 nezískali od Raiffeisen banky finančný dar v rámci programu Gesto pre mesto    

osoby alebo okruh osôb, pre ktoré je Projekt určený (t.j. osoby alebo okruh osôb, ktoré sú konečnými 
príjemcami výhod Projektu, na obstaranie ktorých bude finančný dar použitý); 

g) Projekt je riadne prihlásený cez www.gestopremesto.sk. Prihlasovací formulár (ďalej len „formulár“) musí byť 
vyplnený úplne, v slovenskom jazyku a v časovom období od 15.06.2020 do 15.07.2020. Pri vypĺňaní 
formulára je potrebné uviesť presné a pravdivé informácie. Na overenie správnosti údajov vyplnených vo  
formulári bude na emailovú adresu uvedenú vo formulári zaslaný automatický email s výzvou na potvrdenie 
správnosti vyplnených údajov. Projekt eviduje Raiffeisen banka ako prihlásený až potom, keď prihlasovateľ 
potvrdí správnosť vyplnených údajov kliknutím na tlačidlo „Údaje sú správne“; 
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O registrácii Projektu ako prihláseného bude prihlasovateľovi doručený automatický email. Prihlasovateľ, ktorý 
Projekt oprávneného subjektu prihlasuje, je povinný zabezpečiť, aby bolo telefónne číslo a e-mailová adresa 
zadané vo formulári (ďalej len „kontaktné údaje“) aktuálne a aby bolo možné prihlasovateľa kontaktovať 
prostredníctvom kontaktných údajov. Za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v prihlasovacom 
formulári zodpovedá v plnom rozsahu prihlasovateľ, ktorý Projekt prihlásil; 

h) Prihlásenie viacerých Projektov jedného oprávneného subjektu nie je možné; 
i) Prihlásením Projektu prihlasovateľ vyhlasuje, že je oprávnený Projekt prihlásiť do programu Gesto pre mesto 

alebo že má súhlas osoby oprávnenej konať za oprávnený subjekt na prihlásenie Projektu do programu Gesto 
pre mesto. V prípade, že sa toto vyhlásenie prihlasovateľa preukáže ako nepravdivé, Raiffeisen banka je 
oprávnená Projekt vyradiť z programu Gesto pre mesto a prihlasovateľ sa zaväzuje nahradiť Raiffeisen banke 
všetky náklady, ktoré jej v súvislosti s prihlásením Projektu do programu Gesto pre mesto vznikli; 

j) Nahratím fotografie, videa či inej formy dokumentácie (ďalej len „dokumentačný materiál“) prihlasovateľ 
vyhlasuje, že použitie dokumentačného materiálu na prezentáciu prihlasovaného Projektu nezasahuje do práv 
tretích osôb, že je nositeľom všetkých majetkových autorských práv na nahrávanie dokumentačného materiálu 
alebo má súhlas majiteľa týchto práv na jeho použitie v súvislosti s prezentovaním prihlasovaného Projektu v 
rámci programu Gesto pre mesto. V prípade, že sa toto vyhlásenie prihlasovateľa preukáže ako nepravdivé, 
prihlasovateľ sa zaväzuje nahradiť Raiffeisen banke všetky náklady, ktoré jej v súvislosti s nahratím 
dokumentačného materiálu vznikli. 

 
3. V prípade, že Raiffeisen banka zistí, že: 

a) prihlásený Projekt nespĺňa podmienky stanovené v štatúte programu Gesto pre mesto a/alebo 
b) prihlasovateľ uviedol vo formulári nepravdivé informácie a/alebo 
c) činnosť alebo vyjadrenia oprávneného subjektu, ktorého Projekt bol prihlásený, sú v rozpore so zákonom 

alebo dobrými mravmi,  
Raiffeisen banka si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť prihlásený projekt, pričom vylúčenie nie je povinná oznámiť 
prihlasovateľovi. 

 
4. Raiffeisen banka je oprávnená zverejniť informácie a dokumentačný materiál prihláseného Projektu v prípade, že 
informuje o projekte Gesto pre mesto. 

 
5. Projekty, ktoré neboli vylúčené a postúpili do hlasovania verejnosti, Raiffeisen banka zverejní na stránke 

www.gestopremesto.sk. 
 

III. Kritériá hodnotenia 
 

1. Územie Slovenska je na účel výberu Projektov rozdelené do 49 (štyridsiatich deviatich) miest, v ktorých má Raiffeisen 
banka svoju pobočku (pre mesto, v ktorom má Raiffeisen banka svoju pobočku ďalej len „mesto“, príp. „dané 
mesto“). Prihlásený Projekt bude automaticky priradený k jednému zo 49 (štyridsiatich deviatich) miest, a to podľa 
poštového smerovacieho čísla (PSČ) zadaného vo formulári. V jednom meste musia byť prihlásené minimálne 2 (dva) 
Projekty, v opačnom prípade Raiffeisen banka finančne nepodporí žiaden Projekt v danom meste prihlásený do 
programu Gesto pre mesto. 
2. Zo všetkých prihlásených Projektov priradených k danému mestu vyberie Správna rada mesta (ďalej len „Správna 
rada“) minimálne 2 (dva) a maximálne 5 (päť) Projektov, ktoré postupujú do hlasovania verejnosti. Správna rada sa  
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zriaďuje v rámci každého mesta, kde sa nachádza minimálne jedna pobočka Raiffeisen banky. Správna rada je 
tvorená riaditeľom pobočky Raiffeisen banky (ďalej len „pobočka“) a osobami, ktoré sa podieľajú na verejnom živote 
mesta. 
 

3. Prihlasovateľ Projektu bude o postupe Projektu do hlasovania verejnosti informovaný automatickým emailom najneskôr 
01.08.2020. 
 

4. Hlasovanie verejnosti o výbere víťazných Projektov, ktorý získajú finančný dar vo výške 1000 EUR (tisíc eur) v rámci 
programu Gesto pre mesto, prebieha v období od 01.08.2020 do 31.08.2020. 
 

5. Ako verejnosť môžu platne hlasovať len osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, že Raiffeisen banka zistí, že hlasovala 
osoba, ktorá nespĺňala tento vekový limit, vyhradzuje si právo nezapočítať takýto hlas. Ako verejnosť môže každá 
osoba hlasovať len raz. Ďalší hlas takejto osoby je neplatný a Raiffeisen banka je oprávnená každý ďalší hlas tej istej 
osoby odobrať. Hlasujúci môže v hlasovacom formulári ako svoje kontaktné telefónne číslo zadať len telefónne číslo 
s predvoľbou Slovenskej republiky. 
 

6. Raiffeisen banka si vyhradzuje právo nezapočítať hlas osoby, ktorá v hlasovacom formulári uviedla nesprávne, 
prípadne zjavne nepravdivé údaje. Hlasy budú príslušnému Projektu odpočítané automaticky a prihlasovateľ Projektu 
bude o uskutočnenom odpočte informovaný emailom.  
 

7. Projekty, ktorý získali vo verejnom hlasovaní za mestá, v ktorých má Raiffeisen banka svoje pobočky, najvyšší počet 
hlasov, získajú od Raiffeisen banky finančný dar 1000 EUR (tisíc eur). Finančný dar je účelovo viazaný na prihlásený 
Projekt. Finančný dar je poskytnutý oprávnenému subjektu, ktorý Projekt prihlásil. Finančný dar poskytne Raiffeisen 
banka na základe zmluvy uzatvorenej s oprávneným subjektom. Raiffeisen banka tak spolu podporí 49 víťazných 
Projektov, každý víťazný Projekt sumou vo výške 1000 EUR (tisíc eur). 
 

8. Víťazné Projekty Raiffeisen banka vyhlási dňa 02.09.2020 na webovej stránke www.gestopremesto.sk. 
 

 
9. V prípade, že po vyhlásení víťazných Projektov Raiffeisen banka zistí, že víťazný Projekt nebol prihlásený v súlade 

s podmienkami stanovenými v tomto štatúte, vyhradzuje si právo zrušiť vyhlásenie takéhoto Projektu za víťazný a za 
víťazný Projekt vyhlásiť Projekt, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov v danom meste. 

 
 

10. Prihlasovateľ víťazného Projektu je o výsledku informovaný automatickým emailom a následne telefonicky s cieľom 
dohodnutia podrobností týkajúcich sa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného daru.  
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11. V prípade, ak oprávnený subjekt, ktorého Projekt zvíťazil v hlasovaní, neposkytne Raiffeisen banke potrebnú súčinnosť 
v lehote 5 (piatich) dní od upovedomenia o výsledku hlasovania podľa bodu 8 tohto článku, oprávnený subjekt stráca 
na finančný dar nárok a Raiffeisen banka je oprávnená poskytnúť finančný dar oprávnenému subjektu, ktorého Projekt 
získal druhý najvyšší počet hlasov v danom meste. V prípade, že oprávnený subjekt odmietne finančný dar, stráca naň 
nárok a Raiffeisen banka je oprávnená poskytnúť finančný dar oprávnenému subjektu, ktorého Projekt získal druhý 
najvyšší počet hlasov v danom meste. V prípade, že sa Raiffeisen banke nepodarí s oprávneným subjektom, ktorého 
Projekt zvíťazil v hlasovaní, skontaktovať v lehote 5 (piatich) dní od upovedomenia o výsledku hlasovania podľa bodu 8 
tohto článku prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré prihlasovateľ Projektu uviedol vo 
formulári, oprávnený subjekt stráca nárok na finančný dar a Raiffeisen banka je oprávnená poskytnúť finančný dar 
oprávnenému subjektu, ktorého Projekt získal druhý najvyšší počet hlasov v danom kraji.  
 

12. Oprávnený subjekt, ktorého Projekt získal finančný dar, sa zaväzuje: 
a) zrealizovať projekt v období od 02.09.2020 do 31.08. 2021, 
b) predložiť Raiffeisen banke časový harmonogram realizácie Projektu, 
c) predložiť Raiffeisen banke fotodokumentáciu realizácie Projektu a/alebo video realizácie Projektu a/alebo 

inou vhodnou formou prezentovať realizáciu Projektu (ďalej len „dokumentácia“) . 
 

13. Predložením dokumentácie Raiffeisen banke vo zvolenej forme predkladateľ dokumentácie vyhlasuje, že jej použitie 
na prezentáciu víťazného Projektu nezasahuje do práv tretích osôb, že je nositeľom všetkých majetkových autorských 
práv k dokumentácii alebo má súhlas majiteľa týchto práv na jej použitie v súvislosti s prezentovaním víťazného 
projektu v rámci programu Gesto pre mesto. V prípade, že sa toto vyhlásenie predkladateľa preukáže ako nepravdivé, 
predkladateľ sa zaväzuje nahradiť Raiffeisen banke všetky náklady, ktoré jej v súvislosti s použitím dokumentácie na 
prezentáciu projektu vznikli. 
 

14. Raiffeisen banka je oprávnená zverejniť informácie a dokumentáciu víťazného Projektu, ktorý získal finančný dar z 
programu Gesto pre mesto, a to v prípade, že informuje o projekte Gesto pre mesto. 
 
 
IV. Ochrana osobných údajov 

 
 
Za účelom vyhodnotenia programu Gesto pre mesto budú osobné údaje prihlasovateľa zadané v prihlasovacom 
formulári spracúvané Raiffeisen bankou ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1  písm. 
b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s prihlásením projektu do program Gesto pre mesto). 
Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@raiffeisen.sk 
Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala 
Raiffeisen banke z platných právnych predpisov. 
V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na ochranu práv 
a právom chránených záujmov Raiffeisen banky. 
 

 

mailto:info@raiffeisen.sk
http://www.raiffeisen.sk/
mailto:info@raiffeisen.sk


Raiffeisen banka: 
Tatra  banka,  a.s.,  odštepný  závod  Raiffeisen  banka  ∙  Hodžovo  nám.  3,  811  06  Bratislava  ∙  IČO:  00  686  930    
DIČ: 2020408522 ∙ Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B SWIFT: TATR SK BX ∙ Infolinka: 
0850 850 555 ∙ info@raiffeisen.sk ∙ www.raiffeisen.sk 

 

 
 
 
 

 
 

 

ŠTATÚT PROGRAMU GESTO PRE MESTO – GESTO PRE RODIČOV 
 
Prihlasovateľ má právo požadovať od Raiffeisen banky prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na 
opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov. Prihlasovateľ má 
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

 
 
V. Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút nadobúda platnosť dňa 15.06.2020. 

 
2. Raiffeisen banka si vyhradzuje právo v priebehu programu Gesto pre mesto tento štatút meniť, trvanie programu 
predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena tohto štatútu je účinná jej zverejnením priamo v štatúte. Prihlásením Projektu 
do súťaže sa prihlasovateľ a oprávnený subjekt zaväzujú tento štatút v plnom rozsahu dodržiavať. 
 
3. Raiffeisen banka je oprávnená rozhodnúť o prípadných nejasnostiach, výnimkách a prípadoch, ktoré tento štatút 
neupravuje. 
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