
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  
„Súťaž o gastronomický zážitok na Dunaji“ 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tento dokument upravuje pravidlá (ďalej tiež ako „Pravidlá“) marketingovej súťaže „Súťaž 
o gastronomický zážitok na Dunaji“ (ďalej tiež ako „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným 
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené iba vo 
forme písomných dodatkov k tomuto dokumentu uzatvorených v rovnakej forme ako tento 
dokument. 

1.2 Organizátorom Súťaže je spoločnosť PONTOON s.r.o., IČO: 53 220 374, so sídlom Hradská 
1/a, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa,   zapísaná   v   Obchodnom    registri Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147315/B (ďalej tiež ako „Organizátor“). 

1.3 Organizátor Súťaže je prevádzkovateľom facebookovej stránky „Ponton“ 
https://www.facebook.com/ponton.sk (ďalej tiež ako „Facebooková stránka“) a vlastníkom účtu 
na Instagrame „ponton.sk“ https://www.instagram.com/ponton.sk/ (ďalej tiež ako 
„Instagramový účet“). Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 
vyhodnocovaná, spravovaná či prevádzkovaná sociálnou sieťou Facebook (ďalej tiež ako 
„Facebook“) ani sociálnou sieťou Instagram (ďalej tiež ako „Instagram“) a žiadnym spôsobom 
s týmito sociálnymi sieťami nesúvisí. Prevádzkovateľovi Facebooku ani Instagramu nevznikajú 
v spojení so Súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom Súťaže. Účastník Súťaže 
poskytuje svoje informácie výlučne Organizátorovi, a nie Facebooku či Instagramu. 

1.4 Organizátor Súťaže usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, pričom 
táto 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 

 

2. Miesto a čas konania Súťaže 

2.1 Súťaž bude prebiehať od 13. 1. do 31. 1. 2023 23:59 hod. (ďalej tiež ako „Doba konania súťaže“) 
na území Slovenskej republiky. 

 

3. Podmienky účasti v Súťaži 

3.1 Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne 
úkony, ktorá má zriadený aktívny osobný účet na Facebooku alebo Instagrame a splní ďalšie 
podmienky uvedené v týchto Pravidlách (ďalej tiež ako „Súťažiaci“). 

3.2 Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku alebo Instagramu a mať po celú dobu konania Súťaže 
aktívny svoj osobný facebookový účet alebo účet na Instagrame, zároveň tento Súťažiaci musí 
spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku, prípadne Instagramu. V prípade zániku 
facebookového účtu Súťažiaceho alebo účtu Súťažiaceho na Instagrame z akéhokoľvek dôvodu 
alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Organizátorom 
vylúčený zo Súťaže. 

3.3 Jedna osoba sa môže zúčastniť iba prostredníctvom jedného facebookového účtu, prípadne 
jedného účtu na Instagrame. V prípade, že by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil z viacerých účtov, 
budú všetky jeho odpovede zo všetkých účtov zo Súťaže vyradené. 



3.4 Účasť v súťaži prostredníctvom facebookového účtu inej osoby alebo účtu inej osoby na 
Instagrame je vylúčená. Súťažiaci sa môže  Súťaže zúčastniť za Dobu konania Súťaže iba raz. 

3.5 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci alebo osoby v obdobnom pomere k Organizátorovi, 
fyzické osoby inak spolupracujúce s Organizátorom na organizácii a realizácii Súťaže, ako i 
osoby týmto osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej 
nebude odovzdaná a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 4.10 
Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, 
prípadne ju použije k iným, napr. k marketingovým či dobročinným účelom. 

3.6 Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené 
podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť 
splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich, ktorí nespĺňajú 
podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť. Organizátor si 
vyhradzuje právo požiadať Súťažiaceho o preukázanie skutočností dokladujúcich jeho platnú 
účasť v Súťaži podľa týchto Pravidiel. 

 

4. Priebeh Súťaže a výhra v Súťaži 

4.1 Okamihom zahájenia Súťaže Organizátor zverejní na svojej Facebookovej stránke a rovnako tak 
aj na svojom účte na Instagrame uvedenom v bode 1.3. týchto Pravidiel príspevok s výzvou  k 
zapojeniu sa do Súťaže s textom: „Vyhrajte večeru pre dvoch v reštaurácii & bare Bubbles na 
Pontone – to všetko za jediný komentár. Jeden pár od nás získa sezónne menu s párovaním drinkov 
v hodnote 118€. Ďalšie 2 páry sa môžu tešiť na drinky zdarma. Sledujte náš profil (na Facebooku, 
alebo  Instagrame). Do komentára označte toho, s kým si výhru v Bubbles vychutnáte. Ak nechcete 
skaziť prekvapenie, bude nám stačiť názov vášho obľúbeného drinku. Súťažiť môžete do 30 
decembra. Výhercov vylosujeme 1. 2. 2023. Držíme Vám všetkým palce!“ (ďalej tiež ako 
„Súťažný príspevok“). 

4.2 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe konania Súťaže vloží pod Súťažný príspevok 
komentár, ktorého obsahom bude označenie ďalšej osoby, s ktorou by výhru využil alebo názov 
obľúbeného drinku (ďalej tiež ako „Súťažný komentár“). 

4.3 Súťažiaci berie na vedomie, že Súťažný komentár musí spĺňať nasledujúce kritéria: 

a) nesmie porušovať žiadne práva duševného vlastníctva tretích osôb, najmä nesmie porušovať 
žiadne práva k ochranným známkam alebo autorská práva; 

b) nesmie byť vulgárny, rasistický, či zobrazujúci násilie alebo sex, či sa inak priečiť etickým 
a spoločenským zásadám; 

c) nesmie poškodzovať dobré meno Organizátora. 

4.4 Organizátor má v zmysle bodu 3.6 týchto Pravidiel výlučné právo posúdiť splnenie stanovených 
podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou 
vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži 
podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé 
ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti 
odvolania. 

4.5 Výhrami v súťaži sú 2x sezónne menu s párovaním drinkov v hodnote 118€ pre dve osoby a 4x 
drink zdarma pre dve osoby (ďalej tiež ako „Výhry“ a každá samostatne ako „Výhra“). Výherca 
môže vyhrať maximálne jednu výhru. 

4.6 Jednotlivé Výhry vyhrajú traja (3) Súťažiaci na Facebooku a traja (3) Súťažiaci na Instagramu, 



ktorí splnia podmienky uvedené v týchto Pravidlách a ktorí budú dňa 01. 02. 2023 náhodne 
vylosovaní Organizátorom. (ďalej tiež ako „Výhercovia“ a každý samostatne ako „Výherca“). 

4.7 Organizátor následne v ten istý deň (t.j. 01. 02. 2023) zverejní odpoveď na Súťažný komentár 
každého z Výhercov a taktiež zašle súkromnú správu každému z Výhercov na Facebooku či 
Instagrame, kde uverejní zoznam výhercov s priradením jednotlivých Výhier 

4.8 Ak Výherca do siedmich (7) dní od odoslania súkromnej správy podľa bodu 4.7 týchto Pravidiel 
Organizátorovi na túto správu neodpovie, jeho nárok na Výhru zaniká, táto Výhra prepadá 
Organizátorovi, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. 

4.9 V prípade, že sa Súťaže na každej platforme zúčastnia menej ako traja (3) Súťažiaci, je výlučne 
na rozhodnutí Organizátora, či a ako rozdelí Výhry alebo či Súťaž alebo jej časť zruší. 

4.10 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Výhru podľa týchto 
Pravidiel, alebo pokiaľ Výherca Výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, či 
vyžrebuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži 
v zmysle týchto Pravidiel. 

4.11 Výherca môže výhru využiť/uplatniť v Reštaurácia & bar Bubbles na Pontone, ktorá sa nachádza 
na Tyršovom námestí v Bratislave do konca roka 2023.  

4.12 Pokiaľ si Výherca Výhru neprevezme, bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade podľa 
bodu 4.10 týchto Pravidiel. 

 

5. Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov 

5.1 Súťažiaci odoslaním Súťažného komentáru vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, tieto sa 
zaväzuje dodržiavať a súčasne súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre potreby Organizátora. Doba 
platnosti súhlasu udeleného Organizátorovi sa udeľuje na dobu 6 mesiacov po skončení Doby 
konania súťaže. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov Súťažiaceho je Organizátor 
povinný tieto údaje bezodkladne zlikvidovať. Rozsah spracúvania osobných údajov sa týka 
nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, prípadne prezývka na facebookovom účte 
alebo účte na Instagrame, profilová fotografia zverejnená na facebookovom účte alebo účte na 
Instagrame, prípadne akékoľvek iné údaje poskytnuté zo strany Súťažiaceho Organizátorovi. 

5.2 Súťažiaci (dotknutá osoba) berie na vedomie, že má právo prístupu k jeho osobným údajom, a to 
v rozsahu 
• požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom, 
• opravy jeho osobných údajov, 
• vymazania jeho osobných údajov, 
• obmedzenia spracúvania jeho osobných údajov, 
• namietania spracúvania jeho osobných údajov,  
• prenosnosti jeho osobných údajov, 
• práva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať, 
• práva podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky. Úrad môže Súťažiaci kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 
07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na 



čísle: +421 2 3231 3214. 

5.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 5.1 týchto Pravidiel je možné kedykoľvek 
odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu Organizátora ponton@ponton.sk alebo písomnej 
žiadosti na adresu sídla Organizátora. 

5.4 Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas Súťažiaceho (dotknutej osoby). 
Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, a Súťažiaci nemá 
povinnosť osobné údaje poskytnúť. Neposkytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre 
účely preverenia platnej účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, či jej odvolanie, však vylučuje 
účasť v Súťaži. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a tento svoj súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek 
bezplatne a písomne odvolať na adrese sídla Organizátora. Odvolaním tohoto súhlasu pred 
vyhlásením výsledkov Súťaže má za následok vyradenie Súťažiaceho zo Súťaže. V prípade 
pochybností o dodržiavaní práv Organizátorom, ako prevádzkovateľom osobných údajov, sa 
môže Súťažiaci obrátiť na Organizátora a prípadne sa s podnetom môže obrátiť i priamo na Úrad 
na ochranu osobných údajov SR. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 Tieto Pravidlá budú po celou Dobu konania Súťaže dostupné pod Súťažným príspevkom. 

6.2 Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať na e-mailovej adrese 
ponton@ponton.sk. 

6.3 Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej 
pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel 
Súťažiacim je dôvodom na vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže. 

6.4 Organizátor touto Súťažou nepreberá voči Súťažiacim žiadne iné záväzky a Súťažiaci nemajú 
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ako uvedené v týchto pravidlách. 

6.5 Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj 
bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať  
Súťažiacich oznámením pod súťažným príspevkom. 

6.6 Za výhru nemožno obdržať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. 

6.7 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi 
poskytnutými Súťažiacim alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, 
nedoručením alebo zrieknutím sa Výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť 
internetového pripojenia, a iných telekomunikačných zariadení, za prepravné a doručovacie 
služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť. 

6.8 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti 
s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská 
obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Súťažiaci nájde okrem iného 
údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov. Toto konanie môže začať len na 
základe návrhu Súťažiaceho a až následne po tom, ako sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s 
Organizátorom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského 
sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zoznam orgánov 
pre riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej republiky je dostupný na 
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. 

6.9 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie 
sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke 



https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. 

6.10 Ak dôjde v rámci účasti v Súťaži, najmä umiestnením Súťažného komentára k Súťažnej otázke, 
k vytvoreniu autorského diela Súťažiacim v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Autorský zákon“), poskytuje Súťažiaci v momente 
umiestnenia Súťažného komentára Organizátorovi oprávnenie na výkon práva takéto autorské 
dielo použiť (licencia). Licencia sa poskytuje bezodplatne, ako výhradná, bez územného 
a vecného obmedzenia, na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho a ku všetkým 
známym spôsobom použitia v zmysle Autorského zákona. Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor 
je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicencia) úplne alebo sčasti 
akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený licenciu 
postúpiť akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci sa súčasne účasťou v Súťaži zaväzuje a prehlasuje, že 
disponuje aj nevyhnutným súhlasom tretích osôb prípadne uvedených v Súťažnom komentári s 
použitím Súťažného komentára v rozsahu licencie. 

6.11 Predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom 
poistení sú vecné (nepeňažné) výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Pri 
zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu 
hodnotu 350 €. Organizátor vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. 
Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. 
Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne 
ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.12 Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich 
zverejnenia. 

V Bratislave dňa 13. 1.  2022  

 

PONTOON s.r.o. 
Ľubomír Novák, konateľ 


