
Štatút pre ocenenie „Ambasádor zdravej výživy“
(ďalej len „Štatút“)

Článok 1 

Organizátor a Partner 

Autorom a organizátorom ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“  je  nezisková  organizácia
Tisíc  dní  do  života,  n.o.,  so  sídlom  Prievozská  4,  821  09  Bratislava,  IČO:  42 166 829,
zapísaná  v registri  neziskových  organizácií  vedenom  Ministerstvom  vnútra  Slovenskej
republiky,  sekciou  verejnej  správy  pod  reg.  č.:  OVVS-28299/300/2009-NO  (ďalej  len
„Organizátor“). 

Partnerom  a odborným  garantom  ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“  je  Slovenská
pediatrická spoločnosť, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, so sídlom Cukrová 3, 813 22
Bratislava, IČO: 00 178 624 (ďalej len „Partner“). 

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Jednou z hlavných činností Organizátora je poskytovať všeobecne prospešné služby
v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva so zameraním na zdravý životný štýl a zdravú
výživu. 

2. Organizátor má záujem uznať a morálne oceniť prácu tých pediatrov, ktorí sa venujú
témam zdravej výživy a jej osvety a tým sa zasluhujú o zlepšenie zdravotného stavu
obyvateľstva  Slovenska,  vrátane  prevencie  chronických  neprenosných  chorôb,  a to
udelením ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“. 

3. Partner  je  dobrovoľná,  mimovládna,  politicky  nezávislá  nezisková  asociácia
všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji pediatrie
a jej odbornom smerovaní na Slovensku. 

4. Partner má záujem podporiť myšlienku Organizátora a odborne garantovať udeľovanie
ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“. 

5. Organizátor  a Partner  prijali  pravidlá  udeľovania  ocenenia  „Ambasádor  zdravej
výživy“ tak, ako sú vymedzené v tomto Štatúte. Štatút je jediným dokumentom, ktorý
záväzne  upravuje  podmienky  pre  udelenie  ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“
a jeho znenie je dostupné na webovej stránke www.1000dni.sk a www.sls-sps.sk. 

Článok 3 

Termín a miesto udeľovania ocenenia 

http://www.sls-sps.sk/
http://www.1000dni.sk/


1. Udeľovanie  ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“  bude  prebiehať  na  území
Slovenskej  republiky  odo  dňa  7.6.2018  až  do  rozhodnutia  Organizátora  o jeho
ukončení. 

Článok 4 

Kritériá pre nominácie

1. Ocenenie „Ambasádor zdravej  výživy“ sa udeľuje lekárom poskytujúcim zdravotnú
starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „pediatri“), ktorí spĺňajú nasledovné kritéria:
- získanie atestácie v odbore pediatria;
- účasť na odborných kongresoch a prednáškach venovaných témam výživy u detí,

minimálne dvakrát ročne;
- aktívne používanie diagnostického nástroja NutriCheq alebo iných vzdelávacích

materiálov iniciatívy Prvých 1000 dní (Organizátora).
2. Za  účelom  získania  ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“  musia  byť  pediatri

nominovaní podľa článku 5 tohto Štatútu (ďalej len „nominácia“). 

Článok 5

Nominácie

1. Nominácia  na  získanie  ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“  sa  vykonáva
prostredníctvom  vyplnenia  a odoslania  formulára  dostupného  na  webovej  stránke
www.1000dni.sk alebo www.sls-sps.sk (ďalej len „prihlasovací formulár“). 

2. Vyplnený prihlasovací formulár musí obsahovať najmä tieto údaje: 
a) titul,  meno  a priezvisko  lekára  (resp.  obchodné  meno),  sídlo  (resp.  adresa

ambulancie) a IČO; 
b) e-mailová adresa nominovaného pediatra; 
c) čestné  vyhlásenie  preukazujúce  účasť  na  odborných  kongresoch  a prednáškach

venovaných témam výživy u detí za posledný rok;
d) čestné vyhlásenie o používaní diagnostického nástroja NutriCheq; 
e) vyhlásenie o oboznámení sa so Štatútom a súhlas s jeho pravidlami;
f) vyhlásenie o oboznámení sa s ochranou osobných údajov. 

3. Pediater je oprávnený spolu s prihlasovacím formulárom zaslať Organizátorovi alebo
Partnerovi  svoju fotografiu  a udeliť  súhlas  s jej  uverejnením.  Súhlas  s uverejnením
fotografie  je  súčasťou prihlasovacieho formulára pričom platí,  že  jeho udelenie zo
strany pediatra je dobrovoľné.  

4. Vyplnený  prihlasovací  formulár  odošle  poštou  na  adresu  Tisíc  dní  do  života,
Prievozská  4,  821  09  Bratislava  alebo  prostredníctvom  e-mailu  na  adresu
info@1000dni.sk. 

5. V prípade, ak určí pediatra na získanie ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“ priamo
Partner, nominácia sa nevyžaduje (ďalej len „priama nominácia“). Dotknutí pediatri

http://www.sls-sps.sk/
http://www.1000dni.sk/


budú  o priamej  nominácii  vhodným  spôsobom  informovaní  a zároveň  požiadaní
o vyjadrenie  sa  k jej  prijatiu  alebo  odmietnutiu.  Prijatie  priamej  nominácie  sa
vykonáva  prostredníctvom  vyplnenia  a odoslania  dokumentu  Prijatie  ocenenia
ambasádor  zdravej  výživy  (ďalej  len  „prijatie  ocenenia“),  ktorý  bude  pediatrom
poskytnutý Organizátorom alebo Partnerom. 

6. Vyplnené prijatie ocenenia musí obsahovať najmä tieto údaje:  
a) titul,  meno  a priezvisko  lekára  (resp.  obchodné  meno),  sídlo  (resp.  adresa

ambulancie) a IČO; 
b) e-mailová adresa nominovaného pediatra; 
c) vyhlásenie o prijatí ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“; 
d) vyhlásenie o oboznámení sa so Štatútom a súhlas s jeho pravidlami;
e) vyhlásenie o oboznámení sa s ochranou osobných údajov; 

7. Pediater  je  oprávnený  spolu  s prijatím  ocenenia  zaslať  Organizátorovi  alebo
Partnerovi  svoju fotografiu  a udeliť  súhlas  s jej  uverejnením.  Súhlas  s uverejnením
fotografie  je  súčasťou  prijatia  ocenenia  pričom  platí,  že  jeho  udelenie  zo  strany
pediatra je dobrovoľné.  
 

Článok 6

Porota a jej zloženie

1. O nominácii  rozhoduje  porota,  ktorá  má  najmenej  3  členov  menovaných
Organizátorom a Partnerom nasledovným spôsobom: 
- Organizátor menuje najmenej 1 člena poroty; 
- Partner menuje najmenej 2 členov poroty. 

2. Členstvo v porote je zastupiteľné. 
3. Prácu  poroty  riadi  predseda,  ktorého  ustanovuje  Partner  spomedzi  vymenovaných

členov poroty. 
4. Funkčné obdobie členov poroty sú 3 roky, pričom člen poroty môže byť vymenovaný

do funkcie aj opakovane. 
5. Členstvo  v  porote  zanikne:  a)  po  uplynutí  funkčného  obdobia;  b)  písomným

oznámením  o  vzdaní  sa  členstva;  c)  úmrtím  člena;  d)  odvolaním z funkcie  člena
poroty Organizátorom alebo Partnerom.

6. V prípade  predčasného  zániku  funkcie  člena  poroty  je  Organizátor  alebo  Partner
povinný  vymenovať  nového  člena  do  1  mesiaca  odo  dňa  nasledujúceho  po  dni,
v ktorom nastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva. 

Článok 7

Rozhodovanie poroty 



1. Porota rozhoduje o nomináciách počas rokovania, ktoré sa uskutočňuje aspoň dvakrát
ročne a to v termínoch 1x v období január - jún, a 1x v období september - december
(ďalej len „rokovanie“). Rokovanie poroty je neverejné a zvoláva ho jej predseda. 

2. Porota je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní všetci jej členovia. 
3. Na  prijatie  rozhodnutia  poroty  sa  vyžaduje  absolútny  súhlas  všetkých  jej  členov.

Rozhodnutie poroty je účinné dňom jeho prijatia. 
4. Rokovanie  poroty  sa  môže  uskutočniť  aj  prostredníctvom elektronickej  formy  (e-

mail),  pričom  každý  člen  poroty  je  povinný  doručiť  predsedovi  poroty  písomné
vyjadrenie k nominácii. 

5. V prípade,  ak  sa  neuplatní  odsek  4  tohto  článku  Štatútu,  o rokovaní  poroty  bude
vyhotovený  zápis,  ktorý  bude  obsahovať  dátum,  miesto  rokovania  poroty,  meno,
priezvisko  a podpis  prítomných  členov  poroty  a výsledky  hlasovania  poroty
o jednotlivých nomináciách. 

6. Porota rozhoduje o udelení ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“ na základe vlastnej
úvahy, pričom prihliada najmä na aktivity vykonávané pediatrami v oblasti zdravej
výživy.

7. Získať  ocenenie  „Ambasádor  zdravej  výživy“  môžu  len  pediatri  spĺňajúci  kritéria
uvedené v článku 4 tohto Štatútu. Účinnosťou rozhodnutia poroty o udelení ocenenia
„Ambasádor zdravej výživy“ vznikajú oceneným pediatrom práva podľa článku 9 tohto
Štatútu. 

8. Priama nominácia Partnerom sa považuje za rozhodnutie poroty o udelení ocenenia
„Ambasádor  zdravej  výživy“,  ktoré  nenadobudne  účinnosť  skôr  ako  bude
Organizátorovi alebo Partnerovi doručené prijatie ocenenia zo strany pediatra. 

9. V prípade, ak sa zistí, že ocenenie „Ambasádor zdravej výživy“ získal pediater, ktorý
nespĺňa  kritéria  uvedené  v článku  4  tohto  Štatútu  alebo  ho  získal  podvodným
konaním, ocenenie mu bude odobraté a s okamžitou platnosťou stráca práva držiteľa
ocenenia uvedené v článku 9 tohto Štatútu.  

10. Na získanie ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“ nie je právny nárok. 
11. Porota môže udeliť neobmedzený počet ocenení.

Článok 8

Oznámenie rozhodnutia poroty a zverejnenie ocenených pediatrov

1. O rozhodnutí  poroty  o udelení  ocenenia  „Ambasádor  zdravej  výživy“  budú pediatri
informovaní prostredníctvom e-mailu, ktorý bol uvedený v prihlasovacom formulári.

2. Mená  ocenených  pediatrov  budú  uverejnené  na  stránke  www.sls-sps.sk
a www.1000dni.sk,  pričom pediatri  môžu byť na základe rozhodnutia Organizátora
alebo Partnera ocenení  aj  slávnostne,  a to  na niektorom z pediatrických odborných
podujatí zastrešovaných Partnerom. Fotografie ocenených pediatrov budú zverejnené
na webovej stránke Organizátora a Partnera len v prípade, ak dotknutý pediater udelil
súhlas s ich zverejnením. 

http://www.1000dni.sk/
http://sls-sps.sk/


Článok 9

Práva držiteľa ocenenia

1. Držiteľ ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“ má právo na:  
- vytvorenie  on-line  profilu  „Ambasádor  zdravej  výživy“,  ktorý  bude  obsahovať

titul,  meno  a priezvisko  lekára  (resp.  aj  obchodné  meno),  sídlo  (resp.  adresa
ambulancie), IČO,  fotografiu  a e-mailovú  adresu  oceneného  pediatra  (ďalej  len
„Profil“); 

- automatické  zverejnenie  Profilu  na  webových  stránkach  www.sls-sps.sk
a www.1000dni.sk; 

- osvetové  materiály  (letáky  o zdravej  výžive  a  videá)  od  Organizátora  v počte
určenom Organizátorom; 

- diplom „Ambasádor zdravej výživy“. 
2. Rozhodnutím  Organizátora  o  ukončení  udeľovania  ocenení  „Ambasádor  zdravej

výživy“ strácajú ocenení pediatri nárok na vytvorenie a zverejnenie Profilu, ako aj na
získanie osvetových a propagačných materiálov. Ocenení pediatri budú aj po ukončení
udeľovania  ocenení  „Ambasádor  zdravej  výživy“  oprávnení  využívať  diplom  a už
poskytnuté osvetové a propagačné materiály. 

3. V prípade  žiadosti  oceneného  pediatra,  Organizátor  a Partner  odstránia  zverejnený
Profil zo svojich webových stránok. 

Článok 10

Všeobecné podmienky

1. Tento  Štatút  môže  byť  menený  a dopĺňaný  len  formou  písomných  číslovaných
dodatkov, na základe rozhodnutia Organizátora a Partnera. Zmeny Štatútu nadobudnú
účinnosť dňom ich zverejnenia na www.1000dni.sk. 

2. Autorom projektu udeľovania ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“ je Organizátor,
ktorého autorské práva sú chránené podľa platných právnych predpisov, a to najmä
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. 

3. Dotknutí pediatri vyjadrujú prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo prijatia
ocenenia  súhlas  s týmto  Štatútom  a zaväzujú  sa  ho  v príslušných  ustanoveniach
bezvýhradne dodržiavať.

4. Osobné  údaje  pediatrov  budú  spracúvané  v rozsahu  údajov  uvedených  na
prihlasovacom  formulári  alebo  prijatí  ocenenia  (ďalej  len  „osobné  údaje“)
Organizátorom a Partnerom ako spoločnými prevádzkovateľmi za účelom organizácie
a realizácie udeľovania ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“ podľa tohto Štatútu. 

5. Pediatri  môžu  prostredníctvom  prihlasovacieho  formulára  alebo  prijatia  ocenenia
dobrovoľne udeliť súhlas Organizátorovi a Partnerovi na použitie ich fotografie jej
zverejnením na webovej stránke www.1000dni.sk a www.sls-sps.sk, a to aj v spojení
s ďalšími osobnými údajmi pediatrov uvedenými na prihlasovacom formulári  alebo
prijatí ocenenia. 

http://www.sls-sps.sk/
http://www.1000dni.sk/
http://www.1000dni.sk/
http://www.1000dni.sk/
http://sls-sps.sk/


6. Osobné  údaje  dotknutých  pediatrov  a fotografie  budú  spracúvané  Organizátorom
a Partnerom počas doby trvania udeľovania ocenenia podľa tohto Štatútu a 1 rok po
jeho ukončení.

7. Osobné  údaje  a fotografie  môžu  okrem  Organizátora  a Partnera  spracúvať  ako
sprostredkovatelia najmä dodávatelia IT služieb a právni poradcovia, a to výlučne za
účelom  zabezpečenia  čiastkových  úloh  pri  organizácii  a  realizácii  udeľovania
ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“. 

8. Právnym základom na  spracovanie  osobných  údajov  je  ust.  §  13  ods.  1  písm.  b)
zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov
pediatrom je  zmluvnou požiadavkou bez splnenia ktorej  nebude Organizátor,  resp.
Partner  schopný  zabezpečiť  výkon  práv  držiteľa  ocenenia  podľa  článku  9  tohto
Štatútu. 

9. Fotografie pediatrov budú spracúvané na základe ich súhlasu, ktorý môžu kedykoľvek
odvolať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@1000dni.sk.   

10. Pediatri  berú  na  vedomie,  že  ako  dotknuté  osoby  majú  v  rozsahu  ustanovenom
platnými právnymi predpismi nasledovné práva: 
- právo  na  prístup  k  osobným  údajom,  ktoré  o  nich  Organizátor  a  Partner

spracúvajú; 
- právo  na  opravu  nepresných  alebo  nesprávnych  údajov,  prípadne  doplnenie

neúplných údajov; 
- právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo osobné údaje

sú spracúvané nezákonne; 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 
- právo na prenositeľnosť údajov, na základe ktorého môžu získať osobné údaje,

ktoré sa ich týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre
seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov; 

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu; 
- právo  podať  sťažnosť  na  dozorný  orgán,  Úrad  na  ochranu  osobných  údajov

Slovenskej republiky. 
11. Pediatri  sú  ako  dotknuté  osoby  oprávnení  uplatniť  svoje  práva  uvedené  vyššie

prostredníctvom formulára žiadosti dotknutých osôb dostupného na webovej stránke
Organizátora http://www.1000dni.sk/ambasador-zdravej-vyzivy/ . 

12. Porota  ustanovená  Organizátorom  a  Partnerom  je  oprávnená  kontrolovať  všetky
kritéria pre udelenie ocenenie „Ambasádor zdravej výživy“ a v prípade sporu posúdiť
a s  konečnou  platnosťou  rozhodnúť  o akejkoľvek  otázke  spojenej  s udeľovaním
ocenenia. Nominovaný lekár bude z udeľovania ocenenia vylúčený, a to bez náhrady
nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla vzniknúť v prípade, ak porota zistí
alebo  bude  mať  dôvodné  podozrenie  na  spáchanie  podvodného  alebo  nekalého
konania alebo akéhokoľvek konania proti  Štatútu,  vrátane konania poškodzujúceho
dobré meno Organizátora alebo Partnera, zo strany nominovaného lekára alebo tretej
osoby,  ktorá dopomohla danému lekárovi  k nominácii,  prípadne získaniu ocenenia.
Rozhodnutie poroty je konečné. 

13. Organizátor a ani Partner nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát
akýmikoľvek elektronickými prostriedkami. 



14. Organizátor a ani Partner nezodpovedá za technické problémy správcu siete. 

V Bratislave, dňa ..........................


