
 
 

Štatút súťaže Megamozog 2020 
 

Účelom Štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Megamozog 2020“  (ďalej len „súťaž“).  
 

I. Organizátor 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 
47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B , (ďalej len „SEAS“ alebo „organizátor“). 

 
II. Cieľ  súťaže 

Cieľom súťaže je podporiť záujem o problematiku nízkouhlíkového energetického mixu 
a rozumného využívania energií s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. 
Súťaž je svojim obsahom a tematickým zameraním určená žiakom základných škôl a 
stredných škôl na Slovensku. 

 
III. Termín 

Súťaž bude prebiehať v troch kolách od 27. marca do konca apríla 2020. V tomto období 
bude postupne na webovej stránke www.energoland.sk umiestnená 3-kolová online 
súťaž, každé kolo s 10 súťažnými otázkami. 
Po skončení každého kola súťaže bude vylosovaných 6 výhercov, ktorí správne 
zodpovedali na všetky súťažné otázky. Ich zoznam bude zverejnený následne na webovej 
stránke Energolandu. 
Po ukončení všetkých troch kôl súťaže bude koncom apríla vylosovaný celkový víťaz. 

 
IV. Podmienky súťaže 

Prihlásiť sa do súťaže môžu žiaci základných a stredných škôl. Pred zobrazením 
súťažných otázok je potrebné vyplniť údaje o súťažiacom a škole, ktorú navštevuje. Na 
otázky sa odpovedá kliknutím na odpoveď a | b | c . Správna je vždy len jedna možnosť. 
Po zodpovedaní všetkých otázok je potrebné formulár ODOSLAŤ kliknutím na príslušné 
tlačidlo. 

 
V. Spôsob výberu a ceny pre výhercov 

Spomedzi všetkých účastníkov, ktorí správne odpovedia na všetky otázky, bude 
vyžrebovaných 6 výhercov (3 v kategórii ZŠ a 3 v kategórii SŠ), ktorí získajú od 
Slovenských elektrární elektronické vecné ceny - 1. cena: smart náramok, 2. cena: 
bluetooth reproduktor,  3. cena: USB náramok a reklamné predmety Energoland. 
Celkovým víťaz Megamozgu 2020 sa stanú súťažiaci v kategóriách ZŠ a SŠ, ktorí budú 
mať najviac správnych odpovedí zo všetkých troch kôl. V prípade rovnosti skóre rozhodne 
o víťazovi žreb. Celkoví víťazi získajú elektrickú kolobežku. 
Ocenenia budú súťažiacim doručené na školu, ktorú navštevujú, aby sa zaistilo, že 
súťažiacimi sú naozaj len žiaci slovenských ZŠ a SŠ. 

 
VI. Osobitné ustanovenia 

Ocenenie v súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena vecnej odmeny za iné, 
napríklad finančné plnenie, je vylúčená. Zmenu termínov a pravidiel realizácie súťaže si 
organizátor vyhradzuje. 
Zaslaním prihlášky do súťaže vyjadruje súťažiaci bezvýhradný súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Súhlas sa poskytuje v rozsahu údajov vyžiadaných v prihláške pre 
účely spojené s propagáciou a realizáciou súťaže, ako aj súhlas s týmto štatútom. 

 
 

V Energolande Mochovce, 25. marca 2020 

http://www.energoland.sk/

