
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: „LETNÁ SÚŤAŽ S ta3“ – SÚŤAŽNÝ ŠTATÚT 
 
 
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Letná súťaž s ta3“ umiestnenej na web 

stránke www.ta3.com (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne 
upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže 
 
I. Organizátor súťaže: 
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 820 15 
Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, 
vložka č. 21029/B (ďalej len „organizátor súťaže“). Účelom súťaže je propagácia a reklama spoločnosti 
organizátora súťaže so zámerom podpory služieb a aktivít organizátora súťaže.  
Technickú realizáciu súťaže zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 
35830387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo 25950/B. 
 
II. Podmienky účasti v súťaži: 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktoré je plne spôsobilá na právne 
úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže, s výnimkou osôb uvedených v čl. X týchto pravidiel 
súťaže a ktorá splnila pravidlá súťaže uvedené v článku IV. týchto pravidiel súťaže; súťažiacim môže 
byť tiež fyzická osoba vo veku 15 až 18 rokov, avšak takáto osoba sa môže súťaže zúčastniť len so 
súhlasom a v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu (ďalej len 
„súťažiaci“).  
 
III. Trvanie súťaže:  
1. Súťaž trvá od 30.5.2022 do odvolania a bude prebiehať s týždennou frekvenciou so začiatkom 

a ukončením každého súťažného kola vždy v pondelok.  
2. V prípade, ak na pondelok pripadne štátny sviatok alebo udalosť, kvôli ktorej sa nebude vysielať 

relácia „Raňajky“,  bude vopred oznámené, v ktorý náhradný deň prebehne ukončenie 
príslušného súťažného kola a vyhlásenie nového súťažného kola. 

 
IV. Pravidlá súťaže: 
1. Každé súťažné kolo bude vyhlásené vždy v pondelok v relácii spravodajskej televízie ta3 

s názvom „Raňajky“ o cca 8:45 hod.  
2. Moderátor relácie položí divákom súťažnú otázku a ponúkne na výber 2 možné odpovede „A“ 

alebo „B“, z ktorých len jedna je správna. Zároveň oznámi požadovaný tvar súťažnej SMS. 
3. Záujemca sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare: RANAJKY (medzera) A alebo B (medzera) 

krstné meno (medzera) mesto, z ktorého súťažiaci pochádza, , na skrátené tel. číslo 6663 zo SIM 
karty slovenských mobilných operátorov. PRÍKLAD: RANAJKY A Martin Bratislava. Náklady za 
spätnú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným 
prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové 
slovo RANAJKY a správnu odpoveď A alebo B písané malými aj veľkými písmenami ( RANAJKY, 
ranajky, A, B, a, b ).  

4. Každý súťažiaci, ktorý odošle súťažnú SMS v správnom tvare, bude spätne informovaný 
spoplatnenou SMS o zaradení do súťaže. Cena za jednu spätnú SMS je 1 EUR s DPH. Ceny 
spätných SMS sú spoplatnené podľa zverejnených cenníkov mobilných operátorov.   

5. Podmienkou zaradenia súťažiaceho do súťaže a žrebovania je doručenie spätnej SMS. Vzhľadom 
na technické podmienky súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS a/alebo spätnej 
SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času odoslania súťažnej SMS od súťažiaceho, v 
takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho do súťaže a žrebovania rozhodujúci čas doručenia 
spätnej SMS súťažiacemu, ktorá je potvrdením účasti v hre.   

6. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj viackrát.  
7. Súťažiaci, ktorý odošle súťažnú SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o 

neplatnosti zaslanej SMS. 



8. Organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov. 
 
V. Určenie výhercov 
 
1. Pre každé súťažné kolo bude určený jeden výherca. Súťažné kolo bude ukončené vždy 

v nasledujúci pondelok po vyhlásení príslušného súťažného kola cca o 8:45 hod. ( každé súťažné 
kolo bude prebiehať jeden týždeň od pondelka do nasledujúceho pondelka ). 

2. Do žrebovania v rámci príslušného súťažného kola bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa 
v rámci príslušného súťažného kola zapojil do súťaže spôsobom uvedeným v čl. IV ods. 3, 4 
a správne zodpovedal zadanú súťažnú otázku pre príslušné súťažné kolo. 

3. Výherca bude vyžrebovaný za pomoci osobitného žrebovacieho softvéru zaručujúceho 
náhodnosť výsledkov žrebovania. 

4. Moderátor vyhlási výhercu v priamom prenose relácie „Raňajky“ krstným menom a miestom 
pobytu – mestom/obcou, z ktorej pochádza. Následne bude vyžrebovaný súťažiaci telefonicky 
kontaktovaný v živom vysielaní relácie Raňajky. Pre potvrdenie výhry bude nutné, aby 
vyžrebovaný súťažiaci potvrdil hovor ( zdvihol telefón a ozval sa do vysielania ) do 10 sekúnd od 
prvého vyzváňacieho tónu, ktorý bude počuť vo vysielaní.  

5. Ak vyžrebovaný súťažiaci nepotvrdí hovor a neozve sa do vysielania, moderátor vyžrebuje 
ďalšieho výhercu a kontaktuje ho spôsobom uvedeným v bode 4; ak sa nepodarí skontaktovať 
ani s druhým vyžrebovaným výhercom, moderátor zopakuje uvedený postup ešte raz.  V 
prípade, že sa moderátor nedovolá žiadnemu z postupne vyžrebovaných troch výhercov, 
moderátor v živom vysielaní oznámi, že vyžrebovaní výhercovia budú telefonicky kontaktovaní 
mimo živého vysielania v poradí, v akom boli vyžrebovaní, až pokiaľ sa s niektorým z nich 
nepodarí spojiť – ten získa výhru.  

6. Meno výhercu a mesto, z ktorého pochádza bude zverejnené na web stránke www.ta3.com. 
 
 

VI. Podmienky získania výhry, odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram  
 
1. O výhre bude výherca informovaný organizátorom súťaže telefonicky na telefónne číslo, 

z ktorého bola doručená výherná SMS. V prípade, ak výherca nebude reagovať na telefonické 
oznámenie o výhre a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry najneskôr do 10 sekúnd od 
vytočenia tel. čísla, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel.  

2. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je 
osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky súťaže. V sporných prípadoch si 
organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.  

3. Organizátor ani technický realizátor nenesú zodpovednosť  za nemožnosť spojiť sa s výhercom 
telefonicky a oznámiť mu získanie výhry. V prípade, ak bude volané telefónne číslo 
vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, alebo ak sa mu z iného 
dôvodu nepodarí dovolať v lehote stanovenej v ods. 1 tohto článku, alebo ak vyžrebovaný 
súťažiaci nepotvrdí svoj záujem o výhru alebo ak výhru odmietne, nevyhráva a organizátor 
uplatní postup podľa čl. V bod 5 týchto súťažných podmienok. .  

4. Výherca je povinný oznámiť organizátorovi mimo živého vysielania svoje meno, priezvisko, 
adresu trvalého pobytu, a kontaktnú adresu za účelom doručenia výhry. Organizátor súťaže zašle 
výhry jednotlivým výhercom súťaže najneskôr do 10 pracovných dní, a to na adresu oznámenú 
výhercom. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej 
lehote určenej poštou, výherca stráca nárok na výhru bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na 
akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže. 

5. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek 
tretej osoby. Výhry sú neprenosné. Výsledky súťaže sú konečné. Na základe udeleného súhlasu s 
podmienkami súťaže na web stránke www.ta3.com účastníci súťaže berú na vedomie, že 
nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.  

 
VII. Zodpovednosť organizátora súťaže 

http://www.ta3.com/


 
1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom 

súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti 
s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, 
zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť 
internetového, televízneho ani telefonického spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje 
sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. 

2. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona č. 
595/2003 Z. z.  o dani z príjmov oslobodené od dane. Výhra z reklamnej súťaže presahujúca 
sumu 350 EUR je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) 
zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nepeňažná výhra v hodnote presahujúcej 
350 EUR je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení v aktuálnom znení. Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, 
resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.  

 
VIII. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže 
 
1. Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo 

kontrolného orgánu organizátora súťaže ani technického realizátora súťaže, ani iná osoba, ktorá 
sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani 
osoby blízke uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú 
organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené. 

 
IX. Osobné údaje  

 
1. Zapojením sa do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi (ďalej aj len „oprávnený subjekt“) 

dobrovoľne a vedome súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.  

2. Oprávnený subjekt je oprávnený osobné údaje spracúvať na účely realizácie súťaže, jej 
propagácie a vyhodnotenia (a to prostredníctvom pošty resp. iných poskytovateľov prepravných 
služieb ako aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o 
elektronických komunikáciách v platnom znení). Účelom spracúvania osobných údajov je správa 
záväzkového vzťahu medzi účastníkom súťaže a organizátorom v súlade s ustanoveniami tohto 
štatútu. Organizátor získava údaje len priamo od účastníka súťaže. Organizátor archivuje a 
uchováva osobné údaje týkajúce sa účastníka súťaže len po lehotu stanovenú platnými právnymi 
predpismi. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú 
úroveň ochrany osobných údajov organizátor nerealizuje. 

3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, pre účely súťaže a jej 
vyhodnotenia, na dobu na tieto účely potrebnú a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, 
formou listu doručeného príslušnému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania 
súťaže to však má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže, keďže organizátor súťaže bude 
povinný zlikvidovať jeho osobné údaje.). Oprávnený subjekt má právo bezplatne zverejniť 
osobné údaje v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane televízneho vysielania 
internetu) a/alebo propagačných materiáloch, s čím súťažiaci odoslaním kontaktného formulára 
výslovne súhlasí. Osobné údaje môže oprávnený subjekt spracúvať aj prostredníctvom iného 
subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci oprávnenému 
subjektu aj súhlas na využívanie všetkých ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter 
osobného údaja. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiaceho ako 
dotknutej osoby.  

4. Každý súťažiaci má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu 
osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo 
vzniesť námietku proti profilovaniu, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo na 



odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie 
osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní 
a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je súťažiaci oprávnený uplatniť v 
prípade ak uplatnenie takéhoto práva umožňuje platný všeobecne záväzný právny predpis o 
ochrane osobných údajov a vykonanie konkrétneho práva je technicky možné. Organizátor 
nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.  

5. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas 
v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho zvukového záznamu 
v prípade telefonického kontaktovania za účelom oznámenia o získaní výhry. 

6. Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, mesta pobytu, fotografie a 
video-dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto 
súťažou (pokiaľ boli/budú vyhotovené) v profile organizátora a na ich internetových stránkach a 
s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a 
iných audio, foto a video materiáloch, a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu. 

 
X. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 
1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa 

vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez 
náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá alebo 
vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo na základe vlastného uváženia, 
bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa 
zúčastňujú na súťaži v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká 
jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného 
súťažiaceho na svojej internetovej stránke a na internetových stránkach www.ta3.com uvedením 
dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže.  

2. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

3. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telekomunikačných zariadení, internetových liniek a 
zariadení, za poštové služby, ani za funkčnosť iných služieb a zariadení, ktoré neprevádzkuje sám. 

4. Tento štatút je zverejnený na web stránke www.ta3.com a uložený u organizátora súťaže. 
 

http://www.ta3.com/

