
Podmienky a pravidlá Súťaže 

Predmetom tohto dokumentu je úprava podmienok a pravidiel nasledovnej súťaže: 

• Súťaž so Super zoo  /ďalej ako „Súťaž “/  
 

1. Usporiadateľ a organizátor Súťaže: 

Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je obchodná spoločnosť MediaJet Group a.s., so sídlom: 
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 404 846, spoločnosť zapísaná 
v OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 6946/B /ďalej ako „Organizátor“/.  

2. Podmienky a pravidlá Súťaže – Súťaž so Super zoo  

Účastník Súťaže: 

Účastníkom Súťaže 1 sa rozumie každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný 
pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá splnila ostatné podmienky a pravidlá Súťaže 1. Osoby mladšie 
ako 18 rokov sa môžu zúčastniť Súťaže 1 iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, pričom Organizátor 
je oprávnený vyžiadať si v priebehu trvania Súťaže 1 od tejto osoby doloženie predmetného súhlasu. 

/ďalej ako „Účastník Súťaže“/ 

Zo Súťaže 1 sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi či k ďalším osobám 
povereným zaistením tejto Súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takých osôb vo vzťahu blízkych osôb 
podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej ako „OZ“/ 
/ďalej ako „Osoba vylúčená zo súťaže“/. 

Miesto konania Súťaže: 

Súťaž 1 prebieha na sociálnych sieťach, a to na: 
a) Facebooku - stránka s názvom „Najvernejší“ - 

https://www.facebook.com/people/Najvernejš%C3%AD/100069577241841//ďalej ako 
„FB“/ 
a na: 

b)  Instagrame - profil s názvom Najvernejší  - https://www.instagram.com/najvernejsi//ďalej ako 
„IG“/. 
 

Priebeh Súťaže:  

Každá Súťaž je realizovaná formou výzvy na posielanie komentárov na tému týždňa v súvislosti 
s konkrétnou epizódou televízneho programu označeného ako „Najvernejší“, ktorá je uvedená v príspevku 
publikovanom na FB a IG /ďalej ako „Súťažný príspevok 1-9“/. Doba trvania každej Súťaže je presne 
stanovená a vymedzená Organizátorom a je vždy uvedená v Súťažnom príspevku 1-9. Do každej Súťaže sú 
zaradené iba tie komentáre, ktoré budú relevantné a obsahovo korešpondovať s témou týždňa, uvedené 
pod Súťažným príspevkom 1-9 a ktoré nebudú po konci Súťaže nijak spätne upravované. Počet 
odmeňovaných a presný mechanizmus odmeňovania je uvedený v zadaní Súťaže, ktoré je súčasťou 
každého Súťažného príspevku 1-9. Účastník Súťaže sa môže do každej Súťaže zapojiť iba raz (ak nie je 
v Súťažnom príspevku 1-9 uvedené inak). Účastník Súťaže sa môže do každej Súťaže zapojiť 
prostredníctvom FB a/alebo IG, pričom podmienkou je že Účastník Súťaže musí mať aktívny svoj osobný 
facebookový a/alebo instagramový účet prostredníctvom ktorého sa do Súťaže zapojil. V prípade zániku 
facebookového a/alebo instagramového účtu Účastníka Súťaže z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia 
jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Účastník Súťaže Organizátorom vylúčený zo Súťaže.  

 

 



Vyhodnotenie Súťaže:  

Výhra a počet výhercov je vždy stanovená Organizátorom a zverejnená v príslušnom súťažnom príspevku 
(Súťažný príspevok 1-9). O spôsobe výberu výhercov rozhoduje Organizátor. Výhercovia budú vyhlásení 
v časovom období uvedenom  v príslušnom súťažnom príspevku (Súťažný príspevok 1-9), a to formou 
zverejnenia oznámenia o výhercoch v komentári v príslušnom súťažnom príspevku (Súťažný príspevok 1-
9). Výhercovia budú kontaktovaní najneskôr do 5 dní od ich vyhlásenia, a to formou súkromnej správny 
na príslušnej sociálnej sieti (Facebook/Instagram). Výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom 
poštového doručovateľa alebo kuriéra, doručením na adresu určenú výhercom a oznámenú Organizátorovi 
(ak sa Organizátor a výhercovia nedohodnú inak). 

Ostatné pravidlá a podmienky platné pre Súťaž: 

Ak sa preukáže, že výherca je podľa týchto podmienok a pravidiel Osobou vylúčenou zo Súťaže, je výherca 
povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi 
všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry. 

Organizátor nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou 
a zároveň nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou 
v Súťaži, alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť 
môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase 
odovzdania výhry. 

Organizátor si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť 
či bez náhrady ukončiť. Zmeny podmienok a pravidiel Súťaže Organizátor zverejní rovnakým spôsobom 
ako pôvodné podmienky a pravidlá Súťaže. 

Na výhru nevzniká právny nárok, nie je možné ju vyplatiť v peniazoch. Vymáhanie výhry súdnou cestou 
je vylúčené. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier. 

Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých Účastníkov súťaže, ako aj právo 
vylúčiť Účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo 
ovplyvňovania výsledkov Súťaže alebo nesplnenia pravidiel a podmienok Súťaže. 

3. Ochrana osobných údajov 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do tejto Súťaže udeľuje Organizátorovi 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej ako 
„zákon o ochrane osobných údajov“/ a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej ako 
„Nariadenie“/ dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných 
a kontaktných údajov na dobu trvania Súťaže a vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku 
odo dňa ukončenia Súťaže. Svojou účasťou v súťaži Účastník Súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva 
podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia. Účastník Súťaže má právo písomnou formou 
na adrese sídla prevádzkovateľa - Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu 
zanikne po uplynutí 1 roka. 

4. Záverečné ustanovenia 

Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami konkrétnej Súťaže uvedenými 
v tomto dokumente. Každý Účastník Súťaže účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený 
s obsahom tohto dokumentu. 

Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, v tomto dokumente slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam 
v množnom čísle a opačne. 

Tieto podmienky a pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 03.02.2023. 


