
Pravidlá propagačnej súťaže 
 
 

„Sníček vo vašej škôlke“ 
 
Tieto pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh propagačnej 
súťaže s názvom „Sníček vo vašej škôlke“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť podmienky Súťaže uvedené aj 
na informačných materiáloch organizátora (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a 
televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizátora Súťaže a určenie jej výhercu je 
záväzné toto úplné znenie Pravidiel. Pravidlá môžu byť zmenené výlučne písomne. 
 

Základné pojmy 
 

1. Účastník –Materská škola, ktorá sa zapojí do Súťaže po splnení podmienok Súťaže 
a poskytnutí požadovaných údajov Organizátorovi Súťaže.  

  
2. Výherca – Materská škola, ktorá splnila podmienky pre účasť v Súťaži podľa týchto Pravidiel 

a súčasne bol jej Obrázok podľa najväčšieho počtu lajkov zvolený za najkrajší. 
 

3. Obrázok – obrazová snímka, na ktorej je zachytený obrázok/výtvor v súlade s Pravidlami 
súťaže. 

 
Článok I. 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 
 

1. Súťaž vyhlasuje spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 
00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka 
č. 29871/B, ktorá je zároveň vysielateľom TV RiK (ďalej len „Vyhlasovateľ“) a organizáciu 
súťaže zabezpečuje spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 
Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, vložka číslo 3006/B (ďalej len „Organizátor“). 

 
 

Článok II. 
ÚČEL SÚŤAŽE 

 
1. Účelom Súťaže je výlučne podpora aktivít a značky Vyhlasovateľa resp. TV Rik. Súťaž nie je 

organizovaná za účelom dosiahnutia zisku Organizátora a Vyhlasovateľa Súťaže. 
 

2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 
hrách, v znení neskorších predpisov.  
 

3. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou. 
 

Článok III. 
TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE 

 
1. Súťaž sa začína dňa 06.02.2017 a končí dňa 06.03.2017 vyhlásením výhercu (ďalej len „doba 

trvania Súťaže“). 
 

2. Súťaž sa uskutoční prostredníctvom Facebookovej Fan Page TV RiK 
www.facebook.com/televiziarik, zúčastniť sa jej môžu všetky Materské školy na území SR. 

 
 



Článok IV. 
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

 
1. Súťaž začína dňa 06.02.2017, kedy budú Organizátorom na stránke www.rik.sk a 

www.facebook.com/televiziarik uverejnené Pravidlá súťaže. 
 

2. Zúčastnená Materská škola nakreslí prostredníctvom svojich detí jeden spoločný obrázok na 
jednu z tém Sníčkových piesní a jeho obrazový snímok spolu s kontaktnými údajmi MŠ zašle 
na e-mailovú adresu rik@joj.sk do 22.02.2017. Zaslaním obrázka a kontaktných údajov 
zapojená Materská škola udeľuje súhlas so zverejnením Obrázku a tiež s pravidlami Súťaže. 
 

3. Organizátor po splnení podmienok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku zverejní 
zaslaný obrazový snímok na stránke www.facebook.com/televiziarik. Návštevníkom stránky 
www.facebook.com/televiziarik bude umožnené prostredníctvom lajkov hlasovať za najkrajší 
obrázok. Materská škola, ktorá získa najviac lajkov od uverejnenia obrázka do konca trvania 
doby Súťaže považuje sa podľa týchto Pravidiel za Výhercu súťaže.  
 

4. Hlasovanie podľa ods. 3 tohto článku bude ukončené dňom 06.03.2017, teda posledným dňom 
trvania Súťaže. 

 
Článok V. 

VÝHRY A ODOVZDANIE VÝHIER 
 

1. Prvý z jedenástich výhercov, ktorý získa najväčší počet hlasov získa po splnení podmienok 
ustanovených týmito pravidlami výhru "Vystúpenie Sníčka Huga" a ďalší 10 výhercov budú 
odmenení "Hugovým balíčkom".  

 
2. Výherca bude povereným pracovníkom Organizátora telefonicky alebo e-mailom upovedomený 

o výhre do troch (3) dní od skončenia hlasovania. Poverený zamestnanec organizátora, ktorý 
upovedomí Výhercu o výhre dohodne s Výhercom termín návštevy materskej škôlky za účelom 
odovzdania hlavnej ceny a to "Vystúpenie Sníčka Huga". Ostatným 10 výhercom bude zaslaná 
cena "Hugov balíček" na adresu nimi uvedenú.  
 

3. Ak sa Organizátor a Výherca nedohodnú inak, platí že výhra bude odovzdaná spôsobom 
a v čase, ktorý určí Organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora Súťaže. 
 

4. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok, výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. 
 

5. Daňová povinnosť Účastníkov súťaže sa spravuje ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor Súťaže oznámi Výhercovi hodnotu 
výhry, ktorou je jej obstarávacia cena, zákazník pri preberaní výhry písomne potvrdí prevzatie 
výhry a prevzatie tejto vyššie uvedenej informácie. 

 
Článok V. 

OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

1. Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže si vyhradzujú právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo 
Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej 
organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať 
Organizátor. Materská škola s takýmto postupom Vyhlasovateľa alebo Organizátora svojou 
účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí. 
 

2. Účasťou v Súťaži Materská škola súhlasí s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
V prípade, že sa zistí, že konala v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek 
výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia 

mailto:rik@joj.sk


z porušenia Pravidiel Súťaže ( napr. obrázok diela účastník stiahne z internetu a použije ho ako 
svoje dielo) má Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže právo, výlučne na základe vlastného 
uváženia, vylúčiť súťažiacu materskú školu zo Súťaže. Vyhlasovateľ a Organizátor takéto 
vylúčenie zverejnia na internetovej stránke www.facebook.com/televiziarik a www.rik.sk. 
 

3. Vyhlasovateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za konanie tretích osôb, súťažiacich alebo 
osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži. 

 
Článok VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel na internetovej adrese www.rik.sk. 
 

2. Súťažiaca materská škola dáva poskytnutím svojich osobných údajov Organizátorovi 
a Vyhlasovateľovi súhlas na spracúvanie svojich identifikačných údajov, adresy,  telefónneho 
čísla, e-mailovej adresy a zaslaného obrazového snímku. Udelenie súhlasu so spracovaním 
uvedených údajov je dobrovoľné. Organizátor a Vyhlasovateľ sú oprávnení spracovávať údaje 
súťažiacej materskej školy na marketingové účely, najmä na účely realizácie Súťaže, jej 
analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb 
Vyhlasovateľa a Organizátora. Organizátor a Vyhlasovateľ majú pri spracúvaní osobných 
údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlas so 
spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho 
kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Organizátorovi, alebo 
Vyhlasovateľovi odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv 
na trvanie súhlasu udeleného druhému. Vyhlasovateľ a Organizátor je oprávnený spracovávať 
údaje, až kým súhlas súťažiacej materskej školy nebude podľa predchádzajúcich ustanovení 
odvolaný. Spracovávané osobné údaje je Vyhlasovateľ a Organizátor oprávnený zverejniť v 
hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. Spracovávané 
osobné údaje je Vyhlasovateľ a Organizátor oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez 
obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní organizácie Súťaže. 
V rovnakom rozsahu, za rovnakých podmienok a rovnakým subjektom udeľuje súťažiaci súhlas 
na spracovanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobných údajov 
(napríklad tel. čísla). Súťažiaci sa na základe udelenia svojho súhlasu so spracúvaním údajov 
stáva dotknutou osobou v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor a 
Vyhlasovateľ týmto upovedomujú, že dotknutá osoba má podľa zákona o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, 
a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o 
stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, 
z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania,  

 
3. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži súhlasia so zasielaním marketingových informácií 

Vyhlasovateľa a Organizátora, na telefónne číslo, alebo e-mailovú adresu v súlade 
s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. V prípade ak si 
hlasujúci neželá zasielanie akejkoľvek marketingovej komunikácie zo strany uvedených 
subjektov, môže ich informovať o odmietnutí použitia jeho telefónneho čísla zaslaním e-
mailovej správy na e-mailovú adresu rik@joj.sk. 
 

4. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej 
stránke www.rik.sk.. 

 
 
Bratislava, dňa 01.02.2017 
 

http://www.joj.sk/
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