Pravidlá súťaže „ŠTEDRÉ VIANOCE“
Tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh súťaže „ŠTEDRÉ
VIANOCE“ (ďalej len „súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje
podmienky súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej
stránke www.stedrevianoce.joj.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel,
a to i bez predchádzajúceho upozornenia.
Článok I.
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A PARTNER SÚŤAŽE
1. Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je 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 č. 3006/B, (ďalej len „Organizátor“).
2. Producentom súťaže a programu ŠTEDRÉ VIANOCE je spoločnosť MAN RAY s.r.o., so sídlom
Karpatská 11, 811 05 Bratislava, IČO: 51 267 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 125093/B (ďalej len „Producent“).
3. Partnerom Súťaže je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1,
Bratislava 830 07, IČO: 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len „Partner”)
Článok II.
ÚČEL SÚŤAŽE
1. Účelom súťaže je pomoc a spríjemnenie vianočných sviatkov osobám, nachádzajúcim sa v ťažkej
životnej situácii, a zároveň podpora sledovanosti programových služieb vysielateľa – spoločnosti
MAC TV, s. r. o. so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej
len „Vysielateľ“)
2. Súťaž nie je hazardnou hrou.
Článok III.
TRVANIE SÚŤAŽE A PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do súťaže od 28.10.2019 do 30.11.2019. Súťaž bude prebiehať od
28.10.2019 do 20.12.2019 – vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Vyhlásenie víťaza sa uskutoční
dňa 20.12.2019 v relácii ŠTEDRÉ VIANOCE vysielanej vysielateľom prostredníctvom televíznej
programovej služby TV JOJ o 08:30 hod.
2. Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru môže len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú
spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Organizátora, Partnera,
Vysielateľa ani iných osôb podieľajúcich sa na výrobe a organizovaní súťaže a im blízke osoby (podľa
§ 116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade, že sa zistí, že výherca je osobou vylúčenou podľa
predchádzajúcej vety, nevzniká mu nárok na výhru, táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v
prospech Organizátora.
4. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom
súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť
zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech
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Organizátora.
5. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude
mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným
konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez
ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie
Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
Článok IV.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je výber a obdarovanie výhercu, ktorý bude vybratý Producentom z prihlásených
účastníkov súťaže.
2. Odovzdávanie výhry bude v rozsahu a formou zvolenou Organizátorom v spolupráci s Producentom
zaznamenaný prostredníctvom audiovizuálneho záznamu. Z tohto záznamu bude vyrobené
audiovizuálne dielo – program ŠTEDRÉ VIANOCE, ktoré bude odvysielané na prostredníctvom
televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa (ďalej len „AVD“).
3. Prihlásenie do súťaže prebieha prostredníctvom riadne vyplneného prihlasovacieho formulára, ktorý
je zverejnený na internetovej stránke súťaže - www.stedrevianoce.joj.sk. počas doby trvania súťaže.
Do súťaže sa môže prihlásiť všetky osoby spĺňajúce podmienky účasti súťaže podľa článku III.
Pravidiel a ktorá prostredníctvom prihlasovacieho formulára opíše, ako by mu výhra pomohla
spríjemniť prežitie Vianočných sviatkov.
4. Za výhercu môže byť vybratá iba osoba, ktorá vyplnila prihlasovací formulár, spôsobom a v termínoch
ustanovených v podmienkach súťaže a zároveň spĺňa podmienky účasti ustanovené v Pravidlách.
Výber tipov spĺňajúcich formálne kritériá súťaže uskutoční Producent. Konečný výber výhercu,
ktorému bude poskytnutá výhra je výhradným oprávnením Producenta a závisí výlučne na
subjektívnom posúdení Producenta. Účasťou v súťaži nevzniká ostatným zúčastneným žiadny nárok
na akékoľvek plnenie zo strany Organizátora, Producenta alebo Partnera projektu, ani voči akejkoľvek
inej zainteresovanej strane.
5. Uzavretie zmluvy alebo dohody o účinkovaní v AVD s Producentom, je nevyhnutnou podmienkou
pre vznik nároku na výhru a jej odovzdanie. V prípade, ak osoby benefitujúce z poskytnutia výhry
odmietnu uzavrieť zmluvu, resp. dohodu podľa predchádzajúcej vety, Producent má právo vybrať
iného výhercu a to aj opakovane.
6. Výherca súťaže bude vyhlásený dňa 20.12.2019, a to v relácii ŠTEDRÉ VIANOCE vysielanej
vysielateľom, prostredníctvom televíznej programovej služby TV JOJ o 08:30 hod.
7. Na účasť ani výhru v súťaži nie je právny nárok, výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou
ani za ňu žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
8. Daňová povinnosť účastníka sa spravuje ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Súťažiaci je povinný sám zdaniť hodnotu výhry. Výhra taktiež podlieha
odvodom do zdravotnej poisťovne z hodnoty uvedenej v daňovom priznaní. Tento odvod výherca
uhradí sám.
9. Výhrou v súťaži predstavuje sumu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc Eur).
Článok V.
ODOVZDANIE VÝHRY
1. Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom Organizátorom alebo Producentom.
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Organizátor si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhry v súťaži ako verejnú udalosť a
zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných
aktivít, s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
2. Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel,
predložením dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti
výhercu a podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie,
prevzatie výhry v súťaži, pripraveného a poskytnutého zo strany Partnera, a to výhercovi v súťaži.
3. Producent bude vybratého výhercu kontaktovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade
neúspešného kontaktovania výhercu (neodpovedá na telefonický hovor alebo neodpovedá na e-mail
do 3 kalendárnych dní), môže Organizátor alebo Producent vybrať náhradného výhercu v súlade s
týmito Pravidlami.
4. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
Článok VI.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Bližšie informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov sú uvedené na stránke
www.stedrevianoce.joj.sk. v dokumente PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje 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. Účastník Súťaže s takýmto
postupom Organizátora svojou účasťou v súťaži bezvýhradne súhlasí.
3. Účastník súťaže súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník
Súťaže konal v rozpore s Pravidlami , stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä
nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel, má Organizátor súťaže právo,
výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo súťaže. Rozhodnúť o prípustnosti účasti
účastníka v súťaži má okrem Organizátora po nadviazaní telefonického spojenia s účastníkom súťaže
aj Producent, resp. ním poverená osoba.
4. Organizátor ani Producent nenesú zodpovednosť za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo
osôb inak sa podieľajúcich na súťaži.
5. Organizátor ani Producent, nezodpovedajú za poruchy telekomunikačných služieb, elektronickej
pošty, internetu, softwarové a hardwarové chyby, prerušenie telefonického spojenia, nemožnosť
telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné
príčiny pre obmedzenie telefonickej, elektronickej a inej komunikácie. Organizátor ani Producent
nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne
výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak, ako sú uvedené vyššie.
6. Organizátor ani Producent, nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry
pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.
7. Organizátor ani Producent, nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti
s odovzdaním výhier, pokiaľ k nim prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.
8. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo
strany Organizátora súťaže, Producenta ani Partnera než na plnenia výslovne uvedené v týchto
Pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok ustanovených
týmito Pravidlami. Výherca nie je oprávnený požadovať od Organizátora, Producenta ani Partnera
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akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.
9. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá, ako aj právo súťaž
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj
rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
10. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto Pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel na internetovej adrese www. stedrevianoce.joj.sk.
2. Tieto Pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej stránke
www.stedrevianoce.joj.sk.
V Bratislave, dňa 24.10.2019

Slovenská produkčná, a.s.
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