
PRAVIDLÁ FUTBALOVÉHO TURNAJA 

"Blachotrapez CUP"  

 

§ 1 

ORGANIZÁTOR  

1. Organizátorom Turnaja „Blachotrapez CUP“ (ďalej len „ Turnaj “) je spoločnosť Blachotrapez s.r.o. 

IČO: 36 423 416, so sídlom spoločnosti 02744 Tvrdošín, Vojtaššákova 604. 

2. Futbalový TURNAJ sa hrá na základe futbalových pravidiel, v súlade s týmto poriadkom a záväznými 

ustanoveniami Slovenského futbalového zväzu. 

3. Blachotrapez CUP sa koná v termínoch uvedených v oficiálnom rozpise turnajov, ktorý zostavuje a 

zverejňuje Blachotrapez sro na webovej stránke svojho projektu www.chcemepomahat.sk . 

4. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel. Blachotrapez sro si vyhradzuje právo 

kedykoľvek aktualizovať, doplniť alebo zmeniť rozpis v závislosti od okolností, vrátane a najmä počet 

prihlásených tímov, výskyt mimoriadnych alebo nepredvídaných situácií, napríklad udalosti vyššej 

moci, mimoriadne situácie, živelné pohromy, vojna, epidemické ohrozenie alebo 

epidémia. Aktualizácie, doplnky alebo zmeny rozpisu budú zverejnené na stránke 

www.chcemepomahat.sk. 

  

§ 2 

 ÚČEL TURNAJA 

  

Cieľom turnaja je: 

1. Propagácia futbalu medzi deťmi, princípy Fair Play , výchova športom, formovanie zdravého životného 

štýlu a aktivizácia miestnych športových komunít.   

2. Zloženie tímov – zmiešaný tím chlapcov a dievčat  

3. Turnaj sa hrá v týchto vekových kategóriách: 

• U-10: ročník narodenia 2012 a 2013 

  

§ 3 

DEFINÍCIE 

  

1. Na účely týchto nariadení sa prijímajú tieto definície: 

a) Športový klub - klub zúčastňujúci sa turnaja Blachotrapez CUP 

b) Vzdelávací a športový subjekt - subjekt, ktorý vykonáva činnosť v oblasti športu, rekreácie a 

vzdelávania. 



c) Pravidlá hry – dokument vydaný Slovenským futbalovým zväzom, ktorý popisuje aktuálne platné 

pravidlá hrania futbalu v aktuálnej sezóne. Dokument je dostupný na https://futbalsfz.sk/legislativa-

pravidla-hry/. 

 

2. Pravidlá hry na Turnaji – pravidlá hry definované pre aktuálne vydanie Turnaja „Blachotrapez CUP“. 

3. Definície entít: 

a) Športový klub - základná organizačná jednotka, ktorá realizuje ciele a úlohy v rámci danej 

športovej disciplíny. 

b) Ostatné - subjekty vykonávajúce športové a vzdelávacie aktivity v súlade so SFZ 

  

§ 4 

FORMÁT TURNAJA 

  

1. Turnaja sa môžu zúčastniť tímy zastupujúce tieto subjekty: 

a) športové kluby, 

b) Ostatné - subjekty vykonávajúce športovú a vzdelávaciu činnosť. 

2. Tieto pravidlá platia počas trvania hier všetkých etáp turnaja „Blachotrapez CUP“. Turnaj sa bude hrať 

podľa nasledujúcej schémy: 

a) regionálne kolá, 

b) celoštátne finále. 

3. O rozpise turnajov v danom regióne rozhoduje oblastný koordinátor regionálneho turnaja. 

4. Hry na regionálnej scéne organizujú a riadia poverené futbalové kluby (koordinátori). 

5. Národné finále riadi poverený futbalový klub. 

6. Do národného finále postúpi 5 tímov víťazov regionálnych kôl a usporiadateľský domáci tím. 

7. Každý súťažiaci, ktorý sa zúčastní Turnaja, musí byť žiakom základnej školy alebo osemročného 

gymnázia. Súťaže sa môžu zúčastniť iba tímy zložené z hráčov: 

narodení od 1.1.2012 do 31.12.2013 - ( kategória U-10), 

8. Nahlásený tím musí pozostávať z minimálne 6 a maximálne 10 hráčov (chlapcov a dievčat)  pre 

kategórie U-10 . 

9. Prihlásiť sa, a teda zúčastniť sa súťaže môžu chlapci aj dievčatá v jednom družstve  

10. Predpisy umožňujú doplniť zloženie tímu tak, že minimálne 5 hráčov bude narodených v roku 2012, 

a mladší doplnení až do maximálneho počtu hráčov stanoveného v danej kategórii. 

  

§ 5 

ROZVRH A POŽIADAVKY 

  

1. Registrácia tímov na účasť na Turnaji prebieha na základe vyplnenej a odoslanej elektronickej prihlášky 

dostupnej na www.chcemepomahat.sk  do dátumu  uvedeného v Rozpise . 
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2. Koordinátor zabezpečí osobu na kontaktovanie, poskytovanie a získavanie informácií o prihláškach do 

Turnaja. Úplná prihláška tímu prebieha až po registrácii prostredníctvom prihlasovacieho formulára v 

súlade s §5, bod 1. 

3. Tréneri a koordinátori súhlasia so zverejnením svojich kontaktných údajov, t.j. mena, priezviska, 

telefónneho čísla a e-mailovej adresy  pre organizačné účely Turnaja. 

4. Po prihlásení mužstva na Turnaj musí tréner potvrdiť účasť na Turnaji registráciou hráčov mailom na: 

Mail turnaj „Východ“ v Lipanoch – emil.jacko@gmail.com  

Mail turnaj „Stred“ v Nižnej – jaroslav.hradsky@fknizna.sk 

Mail turnaj „Západ“ v Lehote–  grolmus.marek@gmail.com 

5. Regionálne kolo sa bude konať v termíne uvedenom v rozpise.  

6. Národné finále sa bude konať v dňoch uvedených v rozpise v Závažnej Porube pri Liptovskom 

Mikuláši. 

7. Harmonogram finále bude určený na základe potvrdenia postupujúcich tímov a zverejnený na webovej 

stránke www.chcemepomahat.sk 

8. Tréner každého prihláseného tímu je zodpovedný za sledovanie informácií o dátumoch každej fázy 

turnaja. 

9. Tím, ktorý sa zúčastňuje Turnaja na každej úrovni súťaže a každý jeho člen by mal byť poistený proti 

škodám spôsobených následkom nehôd voči ľuďom, ktorí športujú, pričom Koordinátor má právo túto 

skutočnosť overiť a požiadať trénera, aby predložil príslušný dokument o poistení. 

10. Podmienkou účasti tímu v súťaži je predložiť zoznam hráčov s možnosťou overiť identitu.  

11. Podmienkou pripustenia hráča na zápas v každej fáze súťaže je mať: 

a) platný preukaz totožnosti s fotografiou:  elektronický registračný preukaz 

13. Hráč prihlásený do turnaja môže reprezentovať iba jeden tím vo všetkých fázach turnaja a počas celého 

turnaja. 

14. Z každého klubu môžu byť registrované do turnaja max 2 tímy 

                                                                                     

§ 6 

REGISTRÁCIA TÍMU 

  

1. Prihlášky na Turnaj môže podať tréner družstva zastupujúceho subjekty uvedené 

v § 4 bod 1, ktorý vyplní online prihlášku v lehote uvedenej v §5 bod 1. 

2. Registrácia súpisky hráčov a prípadné zmeny je možné meniť do konca dňa, ktorý predchádza dňu s 

prvým zápasom daného tímu na Turnaji. 

3. Aby ste sa mohli zúčastniť na turnaji, v každej jeho fáze je potrebné poskytnúť koordinátorovi turnaja 

pred začiatkom turnaja nasledujúce dokumenty: 

a) registračný formulár tímu spolu so zoznamom hráčov potvrdeným podľa §5 bod 11. platné 

preukazy totožnosti s fotografiou: elektronický registračný preukaz 

 

4. Nepredloženie platných dokladov pred začiatkom súťaže neumožní družstvu ani hráčovi zúčastniť sa 

súťaže. 

5. Od trénerov, ktorí sa zúčastňujú finálového kola sa vyžaduje, aby potvrdili účasť tímu koordinátorovi 

do dátumu uvedeného v rozpise . 

6. V prípade, že tím odstúpi z účasti vo finále, právo hrať získa tím, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste 

vo výsledkovej listine v danom turnaji v regióne. 
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7. Tímy umiestnené na 1. až 5. mieste regionálneho kola sú povinní potvrdiť účasť tímu na celoštátnom 

finále do troch pracovných dní po jeho skončení zaslaním e-mailu na adresu 

marketing@blachotrapez.sk. 

8. Pre národné finále musí tím poskytnúť novú aktuálnu prihlášku so zoznamom hráčov. 

  

§ 7 

BODOVANIE 

  

1. Bodovanie je nasledovné: 

a) za víťazstvo získa tím 3 body; 

b) za nerozhodný (remízový) zápas 1 bod; 

c) za prehru 0 bodov. 

2. V Turnaji (v každej z jeho fáz) je poradie v tabuľke určené počtom získaných bodov. 

3. V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov dvoma družstvami sa o umiestnení rozhodne v tomto 

poradí: 

a) počet bodov získaných v zápasoch medzi týmito družstvami; 

b) pri rovnakom počte bodov priaznivejší rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi v zápasoch 

týchto mužstiev; 

c) pri ďalšej rovnosti priaznivejší gólový rozdiel vo všetkých zápasoch v súťažiach v skupinách; 

d) pri ďalšom vyrovnaní väčší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch v súťaži skupiny; 

e) pri ďalšej rovnosti väčší počet výhier vo všetkých zápasoch v súťaži skupiny; 

f) pri ďalšej rovnosti, menší počet prehier vo všetkých zápasoch v súťaži skupiny 

4. V prípade, že tri družstvá alebo viaceré družstvá získajú rovnaký počet bodov, o umiestnení sa 

rozhodne v tomto poradí: 

a) počet bodov získaných v zápasoch medzi týmito družstvami; 

b) pri rovnakom počte bodov priaznivejší rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi v 

zápasoch týchto mužstiev; 

c) pri ďalšom vyrovnaní väčší počet gólov strelených v zápasoch medzi týmito mužstvami; 

d) pri ďalšej rovnosti priaznivejší gólový rozdiel vo všetkých zápasoch v súťažiach v skupinách; 

e) pri ďalšom vyrovnaní väčší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch v súťaži skupiny; 

f) pri ďalšej rovnosti väčší počet výhier v súťaži skupiny; 

g) pri ďalšej rovnosti, menší počet prehier vo všetkých zápasoch v súťaži skupiny 

5. Ak je pre výber tímov postupujúcich do vyraďovacej fázy potrebné porovnať bilancie tímov, ktoré sa 

vo svojich skupinách umiestnili na rovnakom mieste, vytvorí sa dodatková tabuľka, kde sa o ich 

umiestnení rozhodne v tomto poradí: 

a) počet bodov získaných v zápasoch v skupine, 

b) s ďalšou rovnosťou, priaznivejším gólovým rozdielom, 

c) pri ďalšej rovnosti väčší počet strelených gólov, 

d) pri ďalšej rovnosti väčší počet výhier, 

e) pri ďalšej rovnosti, menší počet prehier, 

f) žreb 

g) Ak je potrebné porovnať bilancie družstiev na jednom mieste v skupinách s rôznym počtom 

družstiev, pre účely tvorby tabuľky uvedenej v §7 bod 6 sa družstvám zo skupín s viacerými 

družstvami odpočítajú od skóre za zápas hraný s tímom v tejto skupine obsadilo posledné 

miesto. 

 

  



§ 8 

DISKVALIFIKÁCIA Z TURNAJA 

  

Družstvo, ktoré nedodrží ustanovenia tohto poriadku, bude na základe rozhodnutia organizátora vylúčené zo 

súťaže. V tomto prípade budú zápasy vylúčeného tímu automaticky kontumované pomerom gólov 3:0 v 

prospech tímu súpera. Dôvodom vylúčenia družstva môže byť aj hrubé nešportové správanie hráča alebo 

nevýchovné správanie trénera alebo inej osoby súvisiacej s družstvom. 

 

§ 9 

PRAVIDLÁ HRY V TURNAJI 

  

1. HERNÝ PRIESTOR 

a) Povrch hracej plochy: 

Zápasy sa môžu hrať na trávnatých ihriskách alebo s umelým povrchom 

b) Rozmery ihriska min 35x 20m, max40 x 25m 

c) Značenie ihriska: Hracie pole môže byť označené plnými čiarami, prerušovanými čiarami 

alebo pomocou plochých „kužeľov“. 

d) Rozmery brán: šírka 5 m, výška 2 m.  

e) Lopty Všetky zápasy sa hrajú s loptami veľkosti 4 

 

2. ZLOŽENIE TÍMOV 

a) Počet hráčov 

Tím, ktorý sa zúčastní Turnaja musí byť zložený z minimálne 6 a maximálne 10 hráčov. 

- max dvaja dospelí (opatrovníci), vrátane trénera. 

Zloženie tímu musí byť v súlade s § 4 ods.10 

b) Stretnutia sa zúčastňujú dve družstvá s počtom hráčov 4+1 : 4+1 (4 hráči v poli a jeden 

brankár) 

c) Minimálny počet hráčov každého družstva na ihrisku pre začiatok 

a pokračovanie súťaže: 4 hráči. 

d) Počas hry dochádza k striedaniam na vlastnej polovici ihriska pri stredovej čiare. 

 

3. OBLEČENIE HRÁČOV 

a) Hráči sa musia zúčastniť hry v dresoch, ktoré ich odlíšia od tímu súpera. Počas národného 

finále musia mať súťažiaci čísla v súlade s platnými predpismi a sú povinní používať rovnaké 

čísla počas celého národného turnaja. 

b) Hráči môžu hrať zápasy obuté vo futbalovej obuvi (kopačky, turfy). Je zakázané hrať so 

skrutkovými kopačkami. 

 

4. ROZHODCA 

Počas zápasu je delegovaný jeden hlavný rozhodca. Zápasy môžu rozhodovať dvaja rozhodcovia na 

základe rozhodnutia koordinátora turnaja. Rozhodca do súťaže je nominovaný koordinátorom a musí 

mať náležité znalosti o pravidlách. 



  

5. TRVANIE ZÁPASU 

a) Dĺžka jedného zápasu je 2 x 7 minút s prestávkou max 1 minúty na výmenu strán. Finále 2x 10 

minút. 

b) Prestávka medzi zápasmi súťaže nie je dlhšia ako 5 minút. 

  

6. ZAČIATOK HRY 

Hra začína zo stredu hracej plochy prihrávkou lopty jednému z hráčov na ihrisku. Nie je možné streliť 

gól z rozohratia lopty zo stredového bodu. 

  

7. LOPTA V HRE A MIMO HRE 

Pokiaľ lopta opustí hraciu plochu, považuje sa za „LOPTU MIMO HRY“. Rozhodca určí následne 

rozohratie.  

 

8. UKONČENIE HRY 

Po uplynutí časového limitu rozhodca ukončí hru. Rozhodca môže nechať dohrať útočnú akciu. 

  

  

9. TRESTY A POCHVALY 

Uplatňujú sa tieto disciplinárne tresty: 

a)  Žltá karta – za závažné prestúpenie futbalových pravidiel 

b)  Červená karta – udeľuje sa po druhej žltej karte pri skutočne závažných priestupkoch (napr. hrubý 

faul, násilné agresívne správanie, pľuvanie na súpera/inú osobu, použitie vulgárnych, urážlivých 

výrazov/gestá)  

c) Zelená karta – môže byť udelená rozhodcom, organizátorom alebo vedúcim súperovho tímu na 

základe konanie hráča FAIR-PLAY štýlom. 

10. TRESTNÉ KOPY 

a) Všetky voľné kopy na vlastnej polovici sú nepriame kopy. 

b) Voľné kopy na súperovej polovici sú priame alebo nepriame podľa pokynov rozhodcu. 

c) Predtým, ako je lopta v hre, musia byť všetci súperi od lopty vzdialení aspoň 5 metrov. 

  

11. POKUTOVÝ KOP 

1. Pokutový kop sa zahráva z diaľky 9 metrov pomyslenej čiary od súperovej bránky. 

2. Iní hráči ako hráč vykonávajúci kopanie musia byť najmenej 5 metrov od lopty. 

 

12. VHADZOVANIE 

1. Ak lopta opustí hrací priestor po stranách ihriska, vhadzovanie sa udeje klasickým spôsobom. Vhadzuje 

súperiaci tím hráča, ktorý mal posledný kontakt s loptou na hracej ploche. 

2. Ak lopta opustí hrací priestor cez bránkovú čiaru 

a) Cez priestor bránky – GÓL 

b) Mimo priestor bránky – ROH alebo ODKOP OD BRÁNY, 

Roh – ak sa lopty pred opustením hracej plochy dotkne ako posledný - hráč brániaceho tímu  



Odkop od brány - – ak sa lopty pred opustením hracej plochy dotkne posledný - hráč 

útočiaceho tímu. Rozohráva ktorýkoľvek hráč tímu. 

3. Súperi musia byť aspoň 3 metre od lopty  

 

13. ROZOHRANIE BRANKÁRA 

1. Odkop od brány vykonáva nohou prihrávkou hráčovi na hracej ploche. Rozohráva sa vo vzdialenosti 

2m od brány. 

2. Súperi musia zostať mimo územia rozohrania vo vzdialenosti aspoň 5m. 

3. Pri vyhadzovaní lopty z ruky brankára, lopta nesmi prejsť cez polovicu ihriska bez predošlého dotyku 

lopty zeme alebo hráča. V opačnom prípade rozhodca preruší hru a súperovmu tímu umožní zahrať 

nepriamy voľný kop zo stredu ihriska. 

  

  

14. OSTATNÉ PRAVIDLÁ 

1. Tréner a striedajúci hráči družstva sa môžu pohybovať len vo vlastnej technickej zóne  

2. Pre všetky ostatné body platia aktuálne pravidlá futbalu. 

  

  

§ 10 

OCENENIA 

 Regionálne kolo: 

1. Každý zo zúčastnených hráčov dostane spomienkovú medailu a vecné ceny. 

2. Tímy umiestnené na 1.-5. mieste získavajú priamy postup do celoštátneho finále. 

3. Jeden hráč z každého tímu, ktorý sa zúčastní turnaja dostane pohár za najlepšieho hráča tímu. O ocenení 

rozhodne tréner tímu.  

4. Individuálne budú ocenení aj jednotlivci - cena pre najlepšieho strelca turnaja, brankára turnaja. 

5. Ak dvaja alebo viacerí hráči dosiahnu rovnaký najvyšší počet gólov, hráč s najvyššie umiestneným 

tímom v turnaji bude ocenený najlepším strelcom. Rovnako brankári s rovnakým počtom najmenej 

inkasovaných gólov – hráč tímu umiestneného vyššie vo výsledkovej listine získa cenu. 

Celoštátne kolo: 

1. Hlavnou cenou pre víťazov Turnaja v kategórii U-10 budú vstupenky na zápas Slovenskej reprezentácie 

v skupinovej fáze Ligy národov 2022/2023  

2. Víťazný tím získa putovný pohár Blachotrapez CUP, pohár pre víťazov turnaja, zlaté medaily, 

kompletné futbalové dresy podľa klubových farieb a názvu tímu s logom sponzora Blachotrapez 

a športové vybavenie.  

3. Tím umiestnený na 2. mieste tím získa pohár pre finalistu turnaja, strieborné medaily, kompletné 

futbalové dresy podľa klubových farieb a názvu tímu s logom sponzora Blachotrapez a športové 

vybavenie. 

4. Tím umiestnený na 3. mieste tím získa pohár pre bronzový tím turnaja, bronzové medaily, kompletné 

futbalové dresy podľa klubových farieb a názvu tímu s logom sponzora Blachotrapez a športové 

vybavenie. 



5. Podľa umiestnenia v turnaji získajú tímy zároveň aj futbalové potreby na rozvoj talentov v hodnote: 

- Víťaz – 400€ 

- 2. miesto – 350€ 

- 3. miesto – 300€ 

- 4. miesto – 250€ 

- 5. – 8. miesto – 200€ 

- 9. – 12. miesto – 150€ 

- 13. – 16. miesto – 100€  

6. Každý zo zúčastnených tímov dostane pamätný diplom účastníka finálového turnaja a každý zo 

zúčastnených hráčov aj vecné ceny. 

7. Každý zo zúčastnených hráčov tímov na 4.-16. mieste dostane spomienkovú medailu. 

8. Jeden hráč z každého tímu, ktorý sa zúčastní finálového turnaja dostane pohár za najlepšieho hráča 

tímu. O ocenení rozhodne tréner tímu.  

9. Individuálne budú ocenení aj jednotlivci - cena pre najlepšieho strelca celého turnaja, brankára celého 

turnaja. O víťazovi ceny pre najužitočnejšieho hráča celého turnaja rozhodnú hlasy trénerov zo 

všetkých zúčastnených tímov. 

10. Ak dvaja alebo viacerí hráči dosiahnu rovnaký najvyšší počet gólov, hráč s najvyššie umiestneným 

tímom v turnaji bude ocenený najlepším strelcom. Rovnako brankári s rovnakým počtom najmenej 

inkasovaných gólov – hráč tímu umiestneného vyššie vo výsledkovej listine získa cenu.  

  

§ 12 

PROTESTY 

  

1. Všetky protesty na jednotlivých úrovniach posúdi turnajový koordinátor na danej úrovni turnaja. 

2. Budú brané do úvahy iba vtedy, ak budú predložené písomne, pred alebo počas stretnutia dotknutých 

tímov. 

3. Na protesty podané po skončení zápasu sa nebude prihliadať. 

4. Protesty je potrebné podať do rúk hlavného koordinátora turnaja alebo príslušnému rozhodcovi. 

5. Overenie ktoréhokoľvek hráča (vek) zo strany Trénera iného družstva môže prebiehať u  koordinátora  

turnaja len počas skupinovej fázy turnaja. 

6. Overenie ktoréhokoľvek hráča (vek) zo strany Trénera iného družstva môže prebehnúť u  koordinátora 

turnaja počas vyraďovacej fázy turnaja, pokiaľ tímy neodohrali zápasy v skupinovej fáze. . 

  

§ 13 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov a informovanie o vyhotovovaní obrazových snímok, 

obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov na akcii Blachotrapez CUP. Organizátor – 

Blachotrapez sro, IČO: 36423416, Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín, spracúva osobné údaje zúčastnených osôb 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) – 

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje organizátor.  

Oprávneným záujmom Organizátora je evidencia účastníkov turnaja „Blachotrapez CUP“, zbieranie štatistických 

údajov z turnaja, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na 

webových portáloch turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie 

projektu „Blachotrapez CUP “. 



 

 Organizátor si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na mieste podujatia k 

zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb vo forme 

obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov bude organizátor spracúvať 

za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) 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 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a audiovizuálne záznamy z podujatia budú 

zverejnené na webovom sídle Organizátora – www.blachotrapez.sk, www.chcemepomahat.sk, prípadne iných 

tlačových alebo elektronických, či sociálnych médiách a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Dotknutá osoba má 

v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe 

oprávneného záujmu Organizátora.  

 

Osobné údaje Vášho dieťaťa / zverenca budeme spracúvať po dobu jeho účasti na Turnaji a po jej ukončení: 

a) do odvolania súhlasu so spracovaním údajov na reklamné, propagačné, marketingové a 

komerčné účely Blachotrapez 

Vo zvyšku, ktorý je potrebný na archívne účely vo verejnom záujme, budú údaje spracované priebežne (napr. 

zloženie víťazného tímu). 

Keďže spracúvame údaje vášho dieťaťa, máte právo: 

a) prístup k obsahu vašich údajov, 

b) opravu údajov, 

c) vymazanie údajov 

d) obmedzenia spracovania, 

e) prenosnosť údajov, 

f) vznesenie námietky, 

g) podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov 

porušuje ustanovenia GDPR. 

Poskytnutie osobných údajov vášho dieťaťa / zverenca je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účasť v Turnaji. 

Osobné údaje Vášho dieťaťa / zverenca nebudeme prenášať do tretích krajín, t.j. krajín mimo Európskeho 

hospodárskeho priestoru. 

  

§ 14 

ĎALŠIE USTANOVENIA 

  

1. Výklad týchto pravidiel je v kompetencii spoločnosti Blachotrapez sro. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. 

 

http://www.blachotrapez.sk/

