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Pravidlá súťaže „JOJKA FANDÍ SOKOLOM“  
 

Tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh súťaže „JOJKA FANDÍ 

SOKOLOM“ (ďalej len „súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 

podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené v televíznych spotoch určených 

recipientom a na web stránke www.joj.sk/sokoli, pričom pre organizáciu súťaže a určenie jej výhercu 

je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené výlučne písomne a to 

aj bez predchádzajúceho oznámenia. 

 

Článok I. 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 
 

1. Súťaž vyhlasuje a organizuje Slovenská produkčná, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 

Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 

3006/B, IČO: 35 843 624, (ďalej len „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“). 

 

2. Partnerom súťaže je Slovenský futbalový zväz, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 

IČO: 00687308, zapísaný v registri občianskych združení, reg.č.: VVS/1-909/90-91 (ďalej len 

„Partner“).  

 

Článok II. 

ÚČEL SÚŤAŽE 
 

1. Účelom súťaže je výlučne podpora aktivít a značky Vyhlasovateľa a zároveň zapojenie do súťaže 

čo najširšieho spektra divákov rodinného typu. Súťaž predstavuje zábavnú formu interakcie 

divákov v ich domácom a im blízkom prostrední a vytvára tak priestor pre zábavné až bláznivé 

momenty, ktoré môžu účastníci súťaže spolu stráviť pri príprave svojho videa, ktorého natočenie 

a odoslanie predstavuje podmienku účasti v súťaži.  

 

2. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá poskytuje priestor k sebarealizácii verejnosti zábavnou 

formou v podobe natočenia zábavného videa, obsahom ktorého je nácvik fandenia slovenským 

sokolom (slovenskej futbalovej reprezentácii).  

 

3. Súťaž nie je hazardnou hrou. 

 

Článok III. 

  TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE  
 

1. Súťaž bude prebiehať v piatich (5) týždenných cykloch, počnúc dňom 29.4.2021, pričom prvé 

žrebovanie víťazného videa sa uskutoční vo štvrtok 06.05.2021. Každým žrebovaním je ukončený 

jeden súťažný týždenný cyklus. Súťaž trvá až do ukončenia posledného z piatich (5) žrebovaní, 

ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2021 (ďalej len „doba trvania súťaže“). 

 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Organizátora a/alebo 

Partnera a im blízke osoby (podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade, že sa zistí, 

že výherca je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru.  
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Článok IV. 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
 

1. Podmienkou účasti v súťaži je natočenie maximálne 15 sekundového videa, obsahom ktorého 

bude nácvik fandenia slovenským sokolom (slovenskej futbalovej reprezentácie).  

 

2. Osoby, ktoré budú účinkovať v natočenom videu môžu mať upravenú vizáž a použiť oblečenie 

podľa vlastného uváženia, za účelom spestrenia a kreatívneho spracovania videa.  

 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 16 rokov ako aj osoby mladšie ako 16 rokov so 

súhlasom zákonného zástupcu s trvalým pobytom na území SR, pričom platí, že na natočenom 

videu musia byť minimálne tri osoby. Maximálny počet osôb nie je obmedzený.  

 

4. Osoba, ktorá natočí video spĺňajúce predpoklady podľa ods. 1 až 3 tohto článku sa stáva 

účastníkom súťaže v okamihu doručenia vyplneného formulára, zverejneného na internetovej 

stránke www.joj.sk/sokoli (ďalej len „formulár“), ku ktorému zároveň priloží natočené video. 

Každý vyplnený formulár, ktorý bude obsahovať natočené video v príslušnom súťažnom týždni 

bude zaradený do žrebovania o výhru, ktorou sú :  

 letenky pre štyri osoby do destinácie, v ktorej sa uskutoční zápas slovenskej futbalovej 

reprezentácie; 

 vstupenky pre štyri osoby na futbalový zápas slovenskej reprezentácie UEFA EURO 2020; 

 ubytovanie s plnou penziou, pre štyri osoby, 

 prehliadku mesta, v ktorom sa bude konať zápas slovenskej reprezentácie,  

 osobné stretnutie s členmi slovenskej reprezentácie (ak takéto stretnutie budú umožňovať 

platné protipandemické opatrenia a okolnosti),   

 fanúšikovské predmety,   

(ďalej len „výhra“). 

 

5. Ak veľkosť natočeného videa nepresahuje 200MB, môžu účastníci súťaže zaslať toto video 

prostredníctvom prihlasovacieho formulára dostupného na www.joj.sk/sokoli . V prípade, že 

veľkosť natočeného videa bude väčšia ako 200 MB, účastníci súťaže sú oprávnení nahrať video 

na niektorý z externých videoportálov (napr. Youtube, Vimeo, atď.) a prostredníctvom formulára 

zaslať Organizátorovi súťaže iba link na nahraté video.  

 

6. Víťazné video bude vyžrebované vždy vo štvrtok v príslušnom týždennom cykle vo vysielaní 

programovej služby JOJ PLUS o 20:25 v relácii s názvom „JOJKA  FANDÍ SOKOLOM“ alebo 

v utorok vo vysielaní programovej služby JOJ po seriáli Nový život. Víťazné video bude 

posudzovať  komisia zložená z osôb poverených Partnerom a Organizátorom. Vysielateľom 

programových služieb je spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

IČO: 00618322 (ďalej len „vysielanie“).  

 

7. Po vyžrebovaní výhercov súťaže v príslušnom súťažnom týždni sa Organizátorom poverená 

osoba spojí so zástupcom výhercov za účelom zapísania osobných údajov v rozsahu meno, 

priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa trvalého, resp. prechodného pobytu. Výhra 

bude výhercom, odovzdaná pri príprave krátkej reportáže, v rámci ktorej výhru odovzdá 

výhercom generálny riaditeľ TV JOJ Marcel Grega a Ján Kováčik, prezident Slovenského 

futbalového zväzu. Reportáž bude použitá vo vysielaní programovej služby „JOJ“ a/alebo 

programovej služby „JOJ PLUS“ a na marketingové účely Organizátora a/alebo Partnera 

prostredníctvom sociálnych sieti (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, atď.)  

 

8. Na výhru v súťaži nie je právny nárok, výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

 

http://www.joj.sk/sokoli
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Článok V. 

OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

1. 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. 

 

2. 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 cenu. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel, má 

Organizátor súťaže právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo súťaže.  

 

3. Organizátor nenesie zodpovednosť za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa 

podieľajúcich na súťaži. 

 

4. Organizátor, ani Správca 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 Správca  

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.  

 

5. Organizátor, ani Správca  nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry 

pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane. 

 

6. Organizátor, ani Správca nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti 

s realizáciou výhier. 

 

7. Pre využitie výhry sú výhercovia povinní sa podľa pokynov Partnera dostaviť v termíne 90 minút 

pred odletom na letisko M.R. Štefánika v Bratislave. Výhercovia sú povinní disponovať 

cestovnými dokladmi pre všetky štyri osoby, ktoré sa zúčastnia vyhraného zájazdu, cestovné 

doklady musia mať platnosť minimálne 6 mesiacov od spätného príletu. Na letisku bude 

výhercom a ostatným účastníkom zájazdu (ďalej len účastníci zájazdu) pridelený delegát 

Partnera, ktorý bude účastníkov zájazdu sprevádzať pri pobyte. Účastníci zájazdu, ktorí poletia 

do destinácie, v ktorej sa bude konať zápas slovenskej futbalovej reprezentácie nesmú byť mladší 

ako 6 rokov a starší ako 70 rokov. Výhercovia zároveň súhlasia s ich fotením a natáčaním počas 

celého pobytu a zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie, pričom zábery budú použité pre 

marketingové účely Organizátora (TV JOJ) a Partnera a na účely vysielania.  

 

8. Výhercovia berú na vedomie, že destinácia zápasov môže byť jednostranne menená v závislosti 

od organizátora súťaže UEFA EURO 2020. Zmena destinácie zápasov bude výhercom oznámená 

v dostatočnom predstihu prostredníctvom osôb poverených Partnerom. V prípade, ak sa 

výhercovia vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nebudú môcť zúčastniť zápasu UEFA 

EURO 2020 bude výhercom poskytnutý iný termín zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie, 

na ktorom bude umožnená účasť divákov.   
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Článok VI. 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjektom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej 

osoby (účastníka 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 číslo: 3006/B (ďalej pre účely tohto článku VI len  

„Prevádzkovateľ“).  

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov(ďalej len „zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na 

plnenie účelu a podmienok súťaže.  

 

a) Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v súťaži a následného kontaktovania 

výhercu súťaže osobné údaje, ktorými sú meno a telefónne číslo, ktorých spracovanie je 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu účasti účastníka v súťaži a jeho následné 

kontaktovanie.  

 

b) Prevádzkovateľ spracúva za účelom odovzdania výhry súťaže nevyhnutné osobné údaje 

výhercov, ktorými sú: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa 

trvalého pobyt alebo prechodného pobytu. Tieto údaje sú nevyhnutné na dosiahnutie 

účelu kontaktovania výhercu súťaže a odovzdania výhry.  

 

c) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom natáčania a fotenia výhercov na 

marketingové účely Prevádzkovateľa a/alebo ich použitia vo vysielaní programových 

služieb „JOJ“ a/alebo „JOJ PLUS“, ktorých vysielateľom je spoločnosť MAC TV s.r.o. 

so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00618322 (ďalej len „vysielanie“), a to 

fotografie, podobizne, zvukové, obrazové a/alebo zvukovoobrazové záznamy výhercov 

súťaže, ktoré sú nevyhnutné na ich použitie na marketingové účely Prevádzkovateľa 

a/alebo na účely ich vysielania 

 

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Zástupca Súťažiacich ako dotknutá osoba vyhlasuje, že 

je starší ako 18 rokov a súťaže sa zúčastňuje dobrovoľne na základe vlastného 

rozhodnutia. Spracovanie osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VI bod 2 písm. 

a) Podmienok je potrebné na zapojenie do súťaže je zmluvnou požiadavkou na 

zabezpečenie účasti účastníka v súťaži ako aj pre účasť v následnom žrebovaní a/alebo 

vyhodnotení súťaže. Spracovanie osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VI bod 

2 písm. b) Podmienok je zmluvnou požiadavkou a je nevyhnutné na zabezpečenie 

odovzdania výhry. Spracovanie osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VI bod 

2 písm. c) Podmienok je zmluvnou požiadavkou a je nevyhnutné na zabezpečenie ich 

použitia na marketingové účely alebo na ich použitie vo vysielaní. V prípade ak 

výherca/účastník súťaže neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, 

Organizátor nie je schopný zabezpečiť odovzdanie výhry výhercovi súťaže. 
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3.  Doba uchovania osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku VI bod 2 písm. a) Podmienok 

najneskôr do skončenia súťaže, ak osobitný predpis nevyžaduje pre uchovanie osobného 

údaju dlhšiu lehotu.  

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku VI bod 2 písm. b) a písm. c) 

najneskôr do 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže, ak osobitný predpis nevyžaduje pre 

uchovanie osobného údaju dlhšiu lehotu. 

 

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb (účastníkov konania) žiadnym 

tretím stranám, s výnimkou Partnera. 

 

5. Práva dotknutých osôb (práva účastníkov a úspešných účastníkov súťaže (výhercov) vo 

vzťahu k spracovaniu osobných údajov): 

 

a) dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na 

základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje  spracovávané, 

a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, 

ktoré sa dotknutej osoby (účastník či výherca súťaže) týkajú.  

 

b) dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo na opravu osobných údajov ktoré 

sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je 

každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny 

osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi podľa týchto 

Podmienok.  

 

c) dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré 

poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou 

čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby 

automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred 

uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať 

nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.  

 

d) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných 

údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe 

odvolania súhlasu alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania 

osobných údajov.  

 

Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov 

potrebné na: 

- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo  

- uplatnenie práva na informácie,  

- plnenie povinností podľa zákona, nariadenia a/alebo osobitného predpisu, 

- uplatnenie právneho nároku 

- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický 

účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo 

závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania. 

 

e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 
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- dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) namieta správnosť osobných údajov, a to 

počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba (účastník či výherca 

súťaže) namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich 

použitia, 

-  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, 

ale potrebuje ich dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) na uplatnenie právneho 

nároku, alebo 

- dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) namieta spracúvanie osobných údajov 

podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 

Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

 

f) Pri podozrení že sa osobné údaje súťažiaceho ako dotknutej osoby neoprávnene 

spracúvajú, alebo pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nie je zaobchádzané v súlade so 

zákonom, alebo na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia máte právo 

sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR 

podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať 

Prevádzkovateľa, aby sme vedeli podniknúť potrebné kroky a prípadné pochybenie 

napraviť. 

 

g) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na 

Úrad na ochranu osobných údajov. 

 

6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

 

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať 

Prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: 

osobneudaje@joj.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne 

na adrese Slovenská produkčná, a. s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. 

 

Článok VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel na internetovej adrese www.joj.sk/sokoli.  

 

2. Tieto Pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej 

stránke www.joj.sk/sokoli.  

 

 

Slovenská produkčná, a. s. 

 

 

Bratislava, dňa 29.4.2021 

 

http://www.joj.sk/sokoli
http://www.joj.sk/sokoli

