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Pravidlá hlasovania v súťaži Slovenská hudobná liga - 6. ročník 

(ďalej len „Štatút“) 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok SMS hlasovania fanúšikov počas 
základných kôl 6. ročníka súťaže autorskej tvorby hudobných interpretov – Slovenskej hudobnej ligy 
(ďalej len „SHL“). 

Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania 
v súťaži SHL.  

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a to i bez predchádzajúceho upozornenia.  

Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

GRAND STUDIO, s r.o. 

so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 

(ďalej len „GRAND STUDIO“) 

Technický realizátor SMS hlasovania na území Slovenskej republiky 

Mediatex s.r.o. 

so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 

1. Trvanie a podmienky SMS hlasovania a hlasovania cez Facebook skupinu 

SHL 

1.1. SMS hlasovanie fanúšikov a hlasovanie prostredníctvom oficiálnej SHL skupiny na Facebook-u (ďalej 
len „hlasovanie FB“) je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SHL. Na základe výsledkov tohto hlasovania 
bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
zúčastnil základného kola a získal najviac hlasov. 

1.2. Hlasovanie je platné v období od 15.01.2016 do 30.06.2016. 

1.3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uvedený termín možného hlasovania súťaže SHL, rovnako ako si 
vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 

 

Vo Svidníku dňa 15.01.2016 

 ............................................................... 

 GRAND STUDIO 
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1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 

 

Vo Svidníku dňa 15.01.2016 

 ............................................................... 

 GRAND STUDIO 
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Pravidlá hlasovania v súťaži Slovenská hudobná liga - 6. ročník 

(ďalej len „Štatút“) 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok SMS hlasovania fanúšikov počas 
základných kôl 6. ročníka súťaže autorskej tvorby hudobných interpretov – Slovenskej hudobnej ligy 
(ďalej len „SHL“). 

Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania 
v súťaži SHL.  

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a to i bez predchádzajúceho upozornenia.  

Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

GRAND STUDIO, s r.o. 

so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 

(ďalej len „GRAND STUDIO“) 

Technický realizátor SMS hlasovania na území Slovenskej republiky 

Mediatex s.r.o. 

so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 

1. Trvanie a podmienky SMS hlasovania a hlasovania cez Facebook skupinu 

SHL 

1.1. SMS hlasovanie fanúšikov a hlasovanie prostredníctvom oficiálnej SHL skupiny na Facebook-u (ďalej 
len „hlasovanie FB“) je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SHL. Na základe výsledkov tohto hlasovania 
bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
zúčastnil základného kola a získal najviac hlasov. 

1.2. Hlasovanie je platné v období od 15.01.2016 do 30.06.2016. 

1.3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uvedený termín možného hlasovania súťaže SHL, rovnako ako si 
vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 
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Pravidlá hlasovania v súťaži Slovenská hudobná liga - 6. ročník 

(ďalej len „Štatút“) 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok SMS hlasovania fanúšikov počas 
základných kôl 6. ročníka súťaže autorskej tvorby hudobných interpretov – Slovenskej hudobnej ligy 
(ďalej len „SHL“). 

Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania 
v súťaži SHL.  

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a to i bez predchádzajúceho upozornenia.  

Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 
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so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 

(ďalej len „GRAND STUDIO“) 

Technický realizátor SMS hlasovania na území Slovenskej republiky 

Mediatex s.r.o. 

so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 

1. Trvanie a podmienky SMS hlasovania a hlasovania cez Facebook skupinu 

SHL 

1.1. SMS hlasovanie fanúšikov a hlasovanie prostredníctvom oficiálnej SHL skupiny na Facebook-u (ďalej 
len „hlasovanie FB“) je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SHL. Na základe výsledkov tohto hlasovania 
bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
zúčastnil základného kola a získal najviac hlasov. 

1.2. Hlasovanie je platné v období od 15.01.2016 do 30.06.2016. 

1.3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uvedený termín možného hlasovania súťaže SHL, rovnako ako si 
vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 
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(ďalej len „Štatút“) 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok SMS hlasovania fanúšikov počas 
základných kôl 6. ročníka súťaže autorskej tvorby hudobných interpretov – Slovenskej hudobnej ligy 
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Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania 
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Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

GRAND STUDIO, s r.o. 

so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 
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IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 
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bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
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vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 
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Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

GRAND STUDIO, s r.o. 

so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 

(ďalej len „GRAND STUDIO“) 

Technický realizátor SMS hlasovania na území Slovenskej republiky 

Mediatex s.r.o. 

so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 

1. Trvanie a podmienky SMS hlasovania a hlasovania cez Facebook skupinu 

SHL 

1.1. SMS hlasovanie fanúšikov a hlasovanie prostredníctvom oficiálnej SHL skupiny na Facebook-u (ďalej 
len „hlasovanie FB“) je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SHL. Na základe výsledkov tohto hlasovania 
bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
zúčastnil základného kola a získal najviac hlasov. 

1.2. Hlasovanie je platné v období od 15.01.2016 do 30.06.2016. 

1.3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uvedený termín možného hlasovania súťaže SHL, rovnako ako si 
vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 

 

Vo Svidníku dňa 15.01.2016 

 ............................................................... 

 GRAND STUDIO 
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Pravidlá hlasovania v súťaži Slovenská hudobná liga - 6. ročník 

(ďalej len „Štatút“) 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok SMS hlasovania fanúšikov počas 
základných kôl 6. ročníka súťaže autorskej tvorby hudobných interpretov – Slovenskej hudobnej ligy 
(ďalej len „SHL“). 

Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania 
v súťaži SHL.  

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a to i bez predchádzajúceho upozornenia.  

Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

GRAND STUDIO, s r.o. 

so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 

(ďalej len „GRAND STUDIO“) 

Technický realizátor SMS hlasovania na území Slovenskej republiky 

Mediatex s.r.o. 

so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 

1. Trvanie a podmienky SMS hlasovania a hlasovania cez Facebook skupinu 

SHL 

1.1. SMS hlasovanie fanúšikov a hlasovanie prostredníctvom oficiálnej SHL skupiny na Facebook-u (ďalej 
len „hlasovanie FB“) je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SHL. Na základe výsledkov tohto hlasovania 
bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
zúčastnil základného kola a získal najviac hlasov. 

1.2. Hlasovanie je platné v období od 15.01.2016 do 30.06.2016. 

1.3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uvedený termín možného hlasovania súťaže SHL, rovnako ako si 
vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 

 

Vo Svidníku dňa 15.01.2016 

 ............................................................... 

 GRAND STUDIO 
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Pravidlá hlasovania v súťaži Slovenská hudobná liga - 6. ročník 

(ďalej len „Štatút“) 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok SMS hlasovania fanúšikov počas 
základných kôl 6. ročníka súťaže autorskej tvorby hudobných interpretov – Slovenskej hudobnej ligy 
(ďalej len „SHL“). 

Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania 
v súťaži SHL.  

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a to i bez predchádzajúceho upozornenia.  

Vyhlasovateľ SMS hlasovania (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

GRAND STUDIO, s r.o. 

so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník 

IČO: 45 624 887, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23169/P 

(ďalej len „GRAND STUDIO“) 

Technický realizátor SMS hlasovania na území Slovenskej republiky 

Mediatex s.r.o. 

so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 763 418 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B 

1. Trvanie a podmienky SMS hlasovania a hlasovania cez Facebook skupinu 

SHL 

1.1. SMS hlasovanie fanúšikov a hlasovanie prostredníctvom oficiálnej SHL skupiny na Facebook-u (ďalej 
len „hlasovanie FB“) je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SHL. Na základe výsledkov tohto hlasovania 
bude zvolený jeden finalista, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SHL sa 
zúčastnil základného kola a získal najviac hlasov. 

1.2. Hlasovanie je platné v období od 15.01.2016 do 30.06.2016. 

1.3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uvedený termín možného hlasovania súťaže SHL, rovnako ako si 
vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania. O týchto zmenách budú hlasujúci 
informovaní na webovom sídle www.hudobnaliga.sk. Hlasovanie bude zahájené v prvý deň 
o 12:00 hod. (SEČ) a ukončené v posledný deň o 12:00 hod. (SEČ), rovnako aj hlasovanie FB. 

1.4. SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov na území Slovenskej republiky: 
Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia, ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného 
telefónu (ďalej jen MT) cez SIM kartu. 

1.5. Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SHL je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS 
v tvare SHL medzera poradové číslo súťažiaceho (trojčíslie) na číslo 7011 (Príklad: „SHL 123“). 
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1.6. Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH. 

1.7. Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho 
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. Spätná SMS správa, 
potvrdzujúca úspešné hlasovanie, bude štandardne zasielaná. 

1.8. Hlasovania FB sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí sú členom oficiálnej 
skupiny SHL na Facebook-u, ktorí dajú LIKE na obrázok príslušného súťažiaceho v albume „SHL 6 - 
Hlasuj za svojho finalistu!“. Členstvo uvedenej skupiny je zadarmo. 

1.9. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho hlasovaním FB je len jeden. 

2. Ostatné ustanovenia 

2.1. Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. 

2.2. Hlasujúci svojim hlasovaním a hlasovaním FB je v hre o víkendový pobyt pre 2 osoby. 

2.3. Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ani operátori nezaručujú, že v oblastiach 
s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie 
a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. 
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu 
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní 
vyjadruje hlasujúci v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľa. 

2.4. Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM slovenských operátorov, a to na území SR len zo 
SIM slovenských operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci 
roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.  

2.5. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SHL ako aj 
s týmito Pravidlami.  

2.6. Tieto Pravidlá sa vyhotovujú slovenskej jazykovej verzii.  

2.7. Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach www.hudobnaliga.sk. 

 

Vo Svidníku dňa 15.01.2016 

 ............................................................... 

 GRAND STUDIO 


