
 

 

Pravidlá hlasovania v diváckej ankete  

ZLATÁ LABUŤ  

Pravidlá hlasovania 

1. Divácka anketa „Zlatá labuť“ prebieha kontinuálne v priebehu aktuálnej divadelnej sezóny. 

Hlasovanie sa začína 03. 10. 2021 a končí sa verejným uvedením poslednej plánovanej premiéry 

na Veľkej scéne Spišského divadla. Výsledky diváckej ankety budú slávnostne vyhlásené v rámci 

galavečera Zlatá labuť.  

2. Hlasovací lístok diváckej ankety pozostáva z troch kategórii 1. Najobľúbenejšia herečka Spišského 

divadla, 2. Najobľúbenejší herec Spišského divadla a 3. Najobľúbenejšia inscenácia Spišského 

divadla.  

3. Každý divák ma v rámci jednej verejnej produkcie Spišského divadla právo odovzdať len jeden 

hlasovací lístok. V kategóriách Najobľúbenejšia herečka Spišského divadla a Najobľúbenejší herec 

Spišského divadla môže divák hlasovať za jedného herca/herečku len raz. V kategórii 

Najobľúbenejšia inscenácia Spišského divadla môže divák hlasovať opakovane za jednu 

inscenáciu. V prípade ak bude divák opakovane hlasovať za rovnakého herca alebo herečku, budú 

opakované hlasy považované stále iba za jeden.  

4. Divák môže v kategórii Najobľúbenejší herec Spišského divadla a Najobľúbenejšia herečka 

Spišského divadla hlasovať len za tých hercov/herečky, ktorí v daný deň účinkovali.  

5. V kategórii Najobľúbenejšia inscenácia Spišského divadla môže divák hlasovať len za inscenácie, 

ktoré sú v aktuálnom repertoári.  

6. Každý platný hlasovací lístok je automaticky zaradený do záverečného žrebovania o ceny, ktoré 

budú upresnené v priebehu trvania ankety.  

7. Za platný hlasovací lístok je považovaný taký, na ktorom divák hlasoval aspoň v jednej kategórii, 

vyplnil svoje osobné údaje, aktuálny dátum a hlas vhodil do nádoby na to určenej.  

8. Priebežné ani čiastkové výsledky ankety nebudú zverejňované. Počet hlasov bude vyhlásený len 

pri výhercoch jednotlivých kategórií.  

9. Každý divák odovzdaním hlasovacieho lístku dáva súhlas so spracovaním a uchovávaním 

osobných údajov Spišskému divadlu, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, zmysle §5 

zákona č. 18/2018 Z.z. na čas nevyhnutný (najdlhšie po dobu jedného kalendárneho roka) a na 

konkrétne účely (najmä na úkony nevyhnutné s vyhodnotením diváckej ankety a kontaktovaním 

výhercu záverečného losovania spomedzi hlasovacích lístkov). Divák svoj súhlas so spracovaním 

a uchovávaním osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať.  

 

V Spišskej Novej Vsi, 22. 09. 2021     Mgr. art. Radovan Michalov v. r. 

         riaditeľ Spišského divadla 


