
 

Európsky kvíz o peniazoch 

Národné finále  

Slovenské národné kolo sa uskutoční vo štvrtok 28. marca  
2019 v čase od 11.00 do 11.40 hod., bude naživo a online na 
platforme YouTube. Slovenské národné kolo organizuje 
Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti 
Slovenska.  

Vo štvrtok 28. marca 2019 registrovaní účastníci národného 
kola Európskeho kvízu o peniazoch  

• navštívia stránku YouTube: (link – odkaz bude zaslaný 
emailom kontaktnej osobe uvedenom v registračnom 
formulári), 

• vygeneruje sa  PIN kód hry  

• pomocou tohto PIN kódu sa pripoja na platformu Kahoot! a zadajú svoje 
používateľské meno podľa inštrukcií k hre. 

Každá trieda vyberie JEDNU osobu, ktorá bude zadávať odpovede do zariadenia. Finále 
bude pozostávať z 10 až 15 otázok. Počas národného finále budú všetky registrované triedy 
hrať proti sebe online a naživo.  

Aby bolo pre triedu jednoduchšie oznamovať správnu odpoveď priamo osobe, ktorá zadáva 
odpovede za triedu, je možné použiť karty vo farbách platformy Kahoot. Každý v triede 
potom môže zdvihnúť farbu, ktorá zodpovedá správnej odpovedi. Ak je celá trieda modrá, 
znamená to, že trieda vybrala ako odpoveď modré pole. Súbor PDF s hlasovacími 
kartičkami pre platformu Kahoot! bude k dispozícii na stránke europeanmoneyquiz.eu.   

Po ukončení kvízu Kahoot! overí totožnosť víťazov za jednotlivé krajiny a  víťaz bude 
informovaný prostredníctvom emailu do 3 pracovných dní od konania národného kola.   

Slovenská banková asociácia s Nadáciou pre deti Slovenska vyhlásia 5 najlepších tímov. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

V  registračnom formulári účastníci súťaže uvádzajú meno a priezvisko kontaktnej osoby/
učiteľa, emailový kontakt a  telefónne číslo. Právnym základom spracúvania údajov je 
súhlas vyjadrený akceptáciou v registračnom formulári. SBA, EBF a jej členovia použijú 
tieto informácie iba v súvislosti so súťažou a nebudú ich používať na žiadne iné účely. 
Nebudeme tieto informácie uchovávať dlhšie ako je potrebné pre trvanie súťaže. 

Zadaním svojich osobných údajov zúčastnení študenti a učitelia súhlasia so zverejnením 
mena víťazného tímu a jeho členov na webových stránkach EBF a/alebo príslušnej 
národnej asociácie – Slovenskej bankovej asociácie a v propagačných materiáloch. Je tiež 
pravdepodobné, že EBF a jej členovia budú zhotovovať a zverejňovať fotografie a videá. 
Pokiaľ najlepšie tímy zašlú SBA fotodokumentáciu, SBA toto zaslanie považuje za 
vyjadrenie súhlasu so spracovaním údajov všetkých osôb zobrazených na fotografii. 

Prevádzkovateľom je Slovenská banková asociácia so sídlom Mýtna 48, Blumental Offices I, 
81107 Bratislava, IČO 30813182. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 



 

alebo vymazanie, alebo právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Všetky podrobnejšie 
informácie o vašich právach nájdete na www.sbaonline.sk v časti ochrana osobných údajov. 

Niektoré ďalšie pravidlá 

EBF a jej členovia neprijímajú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, stratu, záväzky, 
zranenie alebo sklamanie spôsobené alebo utrpené účastníkmi v dôsledku zapojenia sa do 
súťaže alebo prijatia ceny. 

EBF ďalej odmieta zodpovednosť za akúkoľvek ujmu alebo škodu spôsobenú na IT 
zariadeniach účastníkov alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti alebo v dôsledku účasti na 
súťaži alebo stiahnutia akýchkoľvek materiálov v súvislosti so súťažou. 

EBF a jej členovia si vyhradzujú právo diskvalifikovať účastníka, u ktorého existuje 
podozrenie z podvodu v akejkoľvek forme, a odstrániť jeho výsledky z databázy hráčov. 

http://www.sbaonline.sk

