
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
Štatút súťaže upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností 

potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov (ďalej 
ako „súťažné podmienky“). 

Súťažný kvíz pri príležitosti Svetového dňa životného 
prostredia „Ako dobre sa vyznáš v témach životného 
prostredia?“ 
(ďalej ako „súťaž“) 
 

VYHLASOVATEĽ  A  GARANT SÚŤAŽE 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava 
IČO: 42181810 
DIČ: 2023106679 
(ďalej ako „Vyhlasovateľ“) 
 

CIEĽ A PREDMET SÚŤAŽE 
 
Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie a znalosti o životnom prostredí na Slovensku. Predmetom súťaže je 
správne odpovedať aspoň na jednu z piatich súťažných kvízových otázok zverejnených na sociálnej sieti 
Vyhlasovateľa - Facebook alebo Instagram, a to zverejnením odpovede v komentári pod príspevkom 
alebo reakciou na Insta-Stories.  
 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 
1. Účasť na verejnej neanonymnej súťaži je bezplatná. 

2. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, fyzické osoby. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zapojiť 

do súťaže iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Bez tohto súhlasu a platného prihlásenia 

do súťaže nevzniká nárok na výhru. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných 

údajov nájdete v samostatnom dokumente. 

3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá splní všetky nasledovné súťažné podmienky: 

a. Má aktívny účet na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.  

b. Správne písomne odpovie na jednu alebo viac z piatich súťažných otázok zverejnených na 

sociálnej sieti Vyhlasovateľa - Facebook alebo Instagram.  

c. Správna odpoveď sa musí nachádzať v komentári pod zverejneným súťažným príspevkom na 

sociálnej sieti Faceboook alebo ako reakcia na Insta-Stories na sociálnej sieti Instagram. 

d. Každá osoba sa do súťaže môže zapojiť jedenkrát na Facebooku a jedenkrát na Instagrame, 

pričom odpovedať môže správne na všetky otázky, na ktoré pozná odpoveď, alebo si myslí, že 

pozná správnu odpoveď. 

e. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre alebo reakcie s nesprávnou alebo 
neúplnou odpoveďou.  
(ďalej ako „autor“) 
 

PRIHLASOVANIE SA DO SÚŤAŽNÉHO KVÍZU A UKONČENIE KVÍZU 
 

1. Súťaž sa vyhlasuje zverejnením súťažného príspevku na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa – 

Facebook a Instagram.  



2. Za prihlásenie do súťaže sa považuje moment zverejnenia komentára k príspevku so súťažnými 

otázkami zverejnenými na sociálnej sieti Vyhlasovateľa – Facebook, prípadne moment 

zverejnenia, resp. odoslania reakcie na Insta-Stories na sociálnej sieti Instagram. 

3. Súťaž na sociálnej sieti Vyhlasovateľa – Facebook bude prebiehať od 03.06.2022 do 05.06. 

2022 (vrátane). Uzávierka prijímania komentárov v súťažnom príspevku je do 05.06.2022 do 

polnoci.  

4. Súťaž na sociálnej sieti Vyhlasovateľa – Instagram bude vyhlásená dňa 03.06.2022, pričom 

bude prebiehať počas 24 hodín od momentu uverejnenia súťažných otázok v Insta-Stories.  

5. Zaslaním, resp. zverejnením správnej odpovede na sociálnej sieti Vyhlasovateľa – Facebook a 

Instagram autor komentára potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže a so spracúvaním 

osobných údajov pre prípad výhry. 

6. Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 07.06.2022 o 15:00 hod. Výhercom bude autor komentára 

alebo reakcie, ktorý odpovedal správne na súťažnú otázku a bol vybraný ako víťaz náhodným 

losovaním. Náhodné losovanie prebehne postupne, začne prvou cenou a bude pokračovať 

ďalšími cenami. Losovanie bude prebiehať osobitne vo vzťahu ku každej sociálnej sieti. Zároveň 

bude vylosovaný náhradný víťaz pre každú cenu pre prípad, že by vylosovaný víťaz súťaže 

nesplnil podmienky súťaže. 

7. Výsledky súťaže budú vylosovanému autorovi oznámené do 10.06.2022 odpoveďou 

Vyhlasovateľa na komentár autora. Autor komentára bude v odpovedi vyzvaný, aby 

kontaktoval Vyhlasovateľa do súkromnej správy pre následný postup doručenia výhry. 

 
ODMENA 
 

1. Vylosovaný autor komentára a vylosovaný autor reakcie so správnou odpoveďou na jednu z 
piatich súťažných otázok (ďalej ako „výherca“) vyhrá: 

1. 4 vstupenky do ZOO Bojnice v prípade správnej odpovede na prvú súťažnú otázku. 

2. 4 vstupenky do Slovenského banského múzea - Múzeum Banská Štiavnica v prípade 
správnej odpovede na druhú súťažnú otázku. 

3. 4 vstupenky do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva  v prípade správnej 
odpovede na tretiu súťažnú otázku. 

4. 4 vstupenky do múzea TANAPu v prípade  správnej odpovede na štvrtú súťažnú otázku. 
5. 4 vstupenky do ZOO Bojnice v prípade  správnej odpovede na piatu súťažnú otázku. 

 
Výherca je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom 
odovzdania jeho výhry. V prípade, ak nebude možné odpovedať na komentár výhercu alebo 
výherca nebude na komentár o výhre od Vyhlasovateľa reagovať do 24 hodín, stráca nárok na 
výhru, v tomto prípade si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo postúpiť výhru ďalšiemu výhercovi 
v poradí, prípadne výhra prepadne. Rovnako bude Vyhlasovateľ postupovať v prípade, ak 
výherca výhru odmietne. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje autor súhlas s týmito súťažnými podmienkami a zároveň prehlasuje, 
že bol oboznámený s informáciami o spracúvaní a ochrane svojich osobných údajov na účely 
vyhodnotenia súťaže a doručenia výhry. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo 
bodom v týchto súťažných podmienkach, nesmie sa súťaže zúčastniť. 

2. Zo súťaže je vylúčený aj ten autor, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže 
za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť 
na súťaži. V takýchto prípadoch to môže viesť aj k dodatočnému prepadnutiu výhry, resp. ceny 
alebo vymáhaniu vzniknutých škôd. 



3. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle súťažných 
podmienok, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na odmenu. 

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Na výhru nemá autor právny nárok a 
nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. 

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť súťažné podmienky alebo aj pozastaviť, 
ukončiť súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda, pričom zohľadňuje aj záujmy 
autorov. To platí najmä v prípadoch, keď z technických dôvodov (napr. počítačové vírusy, 
manipulácia alebo poškodenie hardvéru/softvéru) alebo z právnych, či iných dôvodov nie je 
možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V takom prípade môže Vyhlasovateľ po primeranom 
zvážení rozhodnúť, či bude výhra udelená. Zmenu súťažných podmienok alebo pozastavenie, či 
ukončenie súťaže zverejní Vyhlasovateľ na svojej webovej stránke www.minzp.sk/sutaz. 

6. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení súťažných 
podmienok si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť v zmysle 
tohto bodu súťažných podmienok. 

7. Vyhlasovateľ nemá voči autorovi žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so súťažou a 
nehradí autorovi žiadne náklady, ktoré mu/jej týmto vzniknú v súvislosti s jeho/jej účasťou v 
súťaži alebo v súvislosti s výhrou v súťaži. 

8. Autor berie na vedomie, že nemôže požadovať cenu inú než je určené v štatúte. Autor berie na 
vedomie, že nemôže požadovať namiesto výhry (odmeny) iné peňažné, či nepeňažné plnenie. 

9. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s 
prijatými cenami.  

10. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát 
prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami. 

11. Každý autor účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 
Facebook ani Instagram nemá voči autorovi žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti 
Facebook ani Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. 

12. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom alebo Instagramom a zároveň nie je s 
Facebookom alebo Instagramom inak spojená v zmysle podmienok „pre propagačné akcie na 
stránkach, v skupinách a udalostiach“ uvedených na webovej adrese: 
https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events/ a 
https://help.instagram.com/179379842258600. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo 
nikto z autorov nebude spĺňať súťažné podmienky v zmysle tohto štatútu, výhru nezíska žiadna 
osoba a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže. 

13. Podmienky súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže v zmysle týchto 
súťažných podmienok.  

14. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito súťažnými podmienkami, sa spravujú primerane 
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
 
V Bratislave, dňa 3. júna 2022  

 
 

http://www.minzp.sk/sutaz
https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events/
https://help.instagram.com/179379842258600

