Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže
„Moja liga“
v znení platnom od 10.09.2019
I.
Vyhlasovatelia a organizátori súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Moja liga“ je spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., so
sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je v rámci svojej podnikateľskej
činnosti držiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky www.profutbal.sk (ďalej v texte len
„Organizátor“).
2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Moja liga“ (ďalej v texte len „Súťaž“)
prebiehajúcej na webovej stránke www.profutbal.sk. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s
pravidlami súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke www.profutbal.sk.
3. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu a zvýšenie návštevnosti
webovej stránky www.profutbal.sk nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.
Termíny konania súťaže
1.

Súťaž prebieha v termíne od 10.09.2019 do 01.06.2020.

2.

Súťaž je rozdelená na 3 časti:
a. Súťaž počas skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020 (ďalej v texte len „Liga
majstrov“) – so zverejnením výhercu za každý kalendárny mesiac
b. Súťaž počas vyraďovacej fázy Ligy majstrov – so zverejnením výhry pre jedného
výhercu po skončení turnaja
c. Zverejnenie výhercu hlavnej výhry po ukončení sezóny Ligy majstrov
III.
Podmienky účasti v súťaži

1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý návštevník web stránky www.profutbal.sk, ktorý dosiahol vek
16 rokov a súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas
Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
2. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov zaregistrovaných súťažiacich
a preveriť tak dosiahnutý vek 16 rokov.
3. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločností FUN
MEDIA GROUP a.s., RADIO, a.s., ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem
podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže.
IV.
Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti

1. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa v termíne od 10.09.2019 od 06:00 do 01.06.2020
bezplatne zaregistruje do Súťaže na web stránke www.profutbal.sk cez svoje konto vo VIP
klube Fun Media Group, odpovie na súťažnú otázku a vyplní súťažnú tabuľku.
2. Základným princípom súťaže je hádanie víťazov alebo remíz všetkých zápasov Ligy majstrov.
Za správnu odpoveď sa považuje výber víťazného mužstva konkrétneho zápasu, prípadne
remíza.
3. Za každý správne uhádnutý výsledok v skupinovej fáze Ligy majstrov aj vo vyraďovacej fáze
Ligy majstrov získava súťažiaci 1 bod. Za neuhádnutý výsledok víťaza zápasu získava O bodov.
4. Uzávierka súťažnej tabuľky je 60 minút pred začiatkom najbližšieho zápasu. Po tomto čase už
nebude možné voliť alebo zmeniť svoj výber. Pozor, určený čas 60 minú je približný a
vzhľadom na dočasnú pamäť webových prehliadačov a priebežné aktualizácie stránky je
vhodné, aby si súťažiaci nenechával voľbu výherného tímu na poslednú chvíľu. Organizátor
súťaze nevie ovplyvniť presný čas uzávierky konkrétneho zápasu.
5. Je možné vyplniť len jeden zápas, viac zápasov, alebo aj všetky zápasy základnej časti Ligy
majstrov naraz. Taktiež je možné svoju voľbu ľubovoľne upravovať a meniť a to vždy až do
uzávierky konkrétneho zápasu.
6. Počas skupinovej fázy Ligy majstrov bude po skončení všetkých zápasov v kalendárnom
mesiaci na web stránke www.profutbal.sk zverejnený rebríček 10 najúspešnejších súťažiacich,
ktorí získali najviac bodov a zoradení budú zostupne (podľa počtu získaných bodov). Prvý
súťažiaci v tabuľke – s najvyšším počtom bodov sa stáva výhercom čiastkovej výhry. V prípade
rovnakého počtu bodov u viacerých súťažiacich sa výherca určí náhodným žrebom.
7. Po ukončení vyraďovacej fázy Ligy majstrov bude nasledujúci kalendárny deň zverejnený na
web stránke www.profutbal.sk rebríček 10 najúspešnejších súťažiacich, ktorí získali najviac
bodov a zoradení budú zostupne (podľa počtu získaných bodov). Výhercom sa stáva jeden
súťažiaci, ktorý získal najviac bodov po ukončení vyraďovacej fázy Ligy majstrov. V prípade
rovnakého počtu bodov u viacerých súťažiacich sa výherca určí náhodným žrebom. V bodovaní
počas vyraďovacej fázy sa počítajú len body získané v tejto časti súťaže.
8. Po ukončení sezóny Ligy majstrov bude na web stránke www.profutbal.sk vyhlásený celkový
víťaz, ktorý získal najväčší počet bodov v celej súťaži a stal sa výhercom hlavnej výhry.
9. Výherca môže vyhrať aj opakovane. To znamená, že ak vyhral v niektorom mesiaci čiastkovú
výhru počas skupinovej fázy Ligy majstrov, môže sa stať aj výhercom hlavnej výhry.
10. Akákoľvek manipulácia so súťažnou tabuľkou okrem jej vyplnenia v termínoch na to určenom
a tiež snaha o jej úpravu počas zápasov alebo mimo časov na to určených sa považuje za
podvodné konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi.
11. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek
rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Organizátora bez ohľadu na
akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na
konanie v mene súťažiaceho.
12. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.

13. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či
internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť
použité pri Súťaži.
14. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných
podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a
získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi,
zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v
Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
15. Pokiaľ súťažiaci podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená
okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí
Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30
pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť
doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu Organizátora Súťaže,
alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@profutbal.sk s označením „Sťažnosť na súťaž
Moja liga“.
16. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže,
čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
17. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
V.
Výhry a zdaňovanie výhier
1. V prvej časti súťaže, počas skupinovej fázy Ligy majstrov bude každý mesiac vyhlásený jeden
výherca, spolu teda budú 4 výhercovia čiastkových výhier.
2. V druhej časti súťaže, po ukončení vyraďovacej fázy Ligy majstrov, bude vyhlásený jeden
výherca výhry.
3. V tretej časti súťaže, po ukončení sezóny Ligy majstrov, bude vyhlásený výherca hlavnej výhry.
4. Výhra počas skupinovej fázy Ligy majstrov je:
 4 x 40 € poukážka do kníhkupectva Martinus
5. Výhra po ukončení vyraďovacej fázy Ligy majstrov je:
 1 x 100 € poukážka do FAnn parfumérie
6. Hlavná výhra je:
 1 x darčekový poukaz na 3-dňový pobyt pre 2 osoby s polpenziou, v jednom z hotelov
siete TRINITY Hotels & Resorts, v hodnote 385 €
7. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí
nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je
povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu,
vychádzajúc z podaného daňového priznania.

8. Ceny do súťaže venuje Organizátor Súťaže.
VI.
Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výsledkov
1. Vyhodnotenie výhercov prebehne v termínoch podľa bodu 7. a 8. Čl. IV. tohto Štatútu.
2. Výhercovia budú vyhodnotení v súlade s podmienkami Súťaže podľa bodov 2. až 14. Čl. IV.
tohto Štatútu.
3. Výhercovia Súťaže akceptujú, že ich osobné údaje (v rozsahu krstné meno a používateľské
meno vo VIP klube FUN Media Group) budú zverejnené v online priestore (na web stránke,
príp. v rámci profilov zriadených Organizátorom na sociálnych sieťach), ktoré spravuje
Organizátor.
VII.
Odovzdanie výhier
1. Výhercovia Súťaže budú telefonicky kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle
uvedenom pri registrácii do súťaže, požiadaní o doplnenie osobných údajov za účelom dodania
výhry a informovaní o spôsobe prevzatia výhry, a to vždy najneskôr do 3 dní od ich zverejnenia
na webstránke www.profutbal.sk.
2. Výhercovia si môžu výhru prevziať osobne na recepcii Fun rádia na Leškovej 5 v Bratislave,
alebo im budú zaslané na nimi uvedenú adresu. Podmienkou odovzdania alebo zaslania výhry,
je komunikácia so zástupcom Organizátora podľa bodu 1. tohto článku.
3. Výhercovia Súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v Súťaži v prípade, ak nebudú
reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Organizátora podľa bodu 1. Čl. VI. tohto
Štatútu a/alebo nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu výhry a to do 10 pracovných dní
od zverejnenia výhercu na webe www.profutbal.sk. V prípade zániku nároku na výhru
výhercovi Súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry.
4. Ak sa výhra zo Súťaže z akéhokoľvek dôvodu vráti Organizátorovi, zaniká nárok výhercu na
túto výhru okamihom jej spätného doručenia na adresu Organizátora.
VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania
spotrebiteľských súťaží, pričom osobné údaje výhercu hlavnej výhry v rozsahu krstné meno
a používateľské meno vo VIP klube FUN Media Group budú zverejnené na www.profutbal.sk.
Okrem toho hlavný výherca môže udeliť osobitne aj súhlas alebo nesúhlas so zverejnením jeho
fotografie alebo videa na webstránkach organizátora alebo iných online informačných kanáloch
Organizátora, vrátane profilov zriadených na sociálnych sieťach pri preberaní hlavnej výhry.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Organizátor súťažiacemu ako
dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia.

2. Súťažiaci účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia,
ktoré sú vždy transparentným spôsobom zverejnené na web stránke Organizátora.
3. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj
obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Organizátora a súťažiaci je povinný na náklady
Organizátora poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré
súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Organizátora.
4. Súťažiaci nesmie:
A, reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej Organizátorom bez
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Organizátora,
B, spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného
vlastníctva Organizátora alebo práv využívaných Organizátorom na základe licencie; toto
zahŕňa aj vyhľadanie zdrojového kódu Súťaže.
5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne uvedené osobné údaje poskytnuté
súťažiacim do Súťaže.
6. Štatút sa riadi a vykladá podľa slovenského práva najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany (súťažiaci a Organizátor) sa podľa tohto Štatútu zaväzujú v prípade
akéhokoľvek sporu pokúsiť sa najprv o zmier alebo dohodu pred tým ako by začali uplatňovať
svoje práva na príslušnom súde alebo inom orgáne verejnej moci.
8. Neplatnosť časti Štatútu nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení. Tento Štatút nadobúda
účinnosť dňom jeho zverejnenia na web stránke www.profutbal.sk.
9. Spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s. si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu.
10. Na tento Štatút sa nevzťahujú Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží FUN rádia, ak sa
v tzv. vyhlásení k tejto súťaži v konkrétnej veci neuvádza inak.

Schválené v Bratislave, dňa 09.09.2019.

