
 

 
 

 
 
 
 

O2 Dobré dáta: Rozdali sme vyše 362 000 GB dát, 
pokračujeme až do konca mája  

 

Bratislava, 19.5. 2020 

 

Operátor O2 od polovice apríla v kampani O2 Dobré dáta daruje 10 GB tým svojim zákazníkom, ktorí 

sa v mimoriadnej situácii správajú zodpovedne a zároveň splnia jednu alebo viac zo štyroch výziev.  

 

Mesiac po spustení kampane operátor hodnotí kampaň ako veľmi úspešnú. „Do dnešného dňa sa do 

kampane O2 Dobré dáta zapojilo viac ako 30 000 unikátnych súťažiacich, pričom spolu splnili 

viac ako 36 200 výziev. Spoločne sme teda našich zákazníkov za zodpovedný prístup k zvládaniu 

situácie a za to, že ostávali doma, odmenili viac ako 362 000 GB dát,“ hovorí Lucia Petrášová, šéfka 

marketingovej komunikácie O2 Slovakia. 

 

„Najpopulárnejšou bola pritom výzva Podporujeme umelcov, v ktorej ľudia počúvali hudbu od 

slovenských interpretov alebo sledovali online vysielanie divadelných predstavení. Túto výzvu splnilo 

viac ako 16 000 našich zákazníkov. Takmer 15 000 zákazníkov nám ukázalo, ako sa so svojimi 

deťmi či žiakmi učia doma a na diaľku, takmer 4500 ľudí potešilo svojich starých rodičov alebo 

blízkych telefonátom a vyše 1600 ľudí sme rozhýbali aj v pohodlí domova,“ uzatvára štatistiky 

Petrášová. 

 

Vzhľadom na úspešnosť kampane sa O2 rozhodlo kampaň Dobré dáta predĺžiť do 31.5. 2020. Ich 

súčasťou bude zároveň aj ďalšia, v poradí piata výzva „Pomôž svojim starým rodičom 

s digitalizáciou“. 10 GB dát získajú najnovšie aj tí zákazníci O2, ktorí svojim starým rodičom alebo 

starším ľuďom vo svojom okolí pomôžu s nastavením digitálnych služieb O2. Viac info 

o podmienkach nájdete tu: https://dobredata.o2.sk/ 

 

 

O2 chce v mimoriadnych časoch rozhýbať deti aj seniorov 

 

V rámci výzvy „Poď sa hýbať“ O2 spoločne s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha inšpiruje deti aj 

seniorov k pohybu. Spolu doposiaľ 17 lekcií pod vedením tímu a trénerov akadémie zaznamenalo 

viac ako 210 000 videní. Deti si tak s rodičmi mohli hravo zacvičiť či už s pomôckami, ktoré má 

každý doma ako varecha, knihy, či hračky, ale aj s pomocou domácich miláčikov, či lego postavičiek. 

Jednotlivé lekcie nájdete tu: www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma a až do konca mája sú trikrát 

týždenne dopĺňané o nové diely. 

Okrem Telesnej na doma pre deti, O2 spolu s O2 ŠAMT inšpirovali k cvičeniu aj seniorov, a to 

prostredníctvom špeciálnych cvičení pod taktovkou Mateja Tótha a jeho otca – v rámci relácie 

Encyklopédia prevencie na Trojke, venovanej seniorom. Všetky časti je možné pozrieť si v archíve 

RTVS. 

 

 

Podmienky zapojenia sa do O2 Dobrých dát 

 

Fotky alebo videá o splnení jednotlivých výziev stačí nahrať na web www.dobredata.o2.sk. Po 

schválení obsahu získajú zákazníci kód, ktorý si následne aktivujú, pričom tí, ktorí zatiaľ zákazníkmi 

nie sú, sa môžu zapojiť po zaobstaraní si karty O2 Voľnosť.  

Dáta môžu získať za splnenie každej z 5 výziev, a to aj opakovane, t.j. môžu získať maximálne 50 

GB dát za mesiac. Výzvy sa môžu plniť a dáta aktivovať do 31.5. 2020. 

 

 

https://dobredata.o2.sk/
http://www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma


 

 

 

 

O2 zároveň predĺžilo aj ďalšie svoje benefity v dobe koronavírusu až do 31.5.2020. Viac info nájdete 

na: https://www.o2.sk/ostandoma 

 

 

Vizitka kampane: 

 

Názov: Dobré dáta 2020 

Creative & Strategy director: Peter Šurín 

Copywriter: Slavomír Artim, Lenka Včelová 

Art director: Maroš Morvajov 

Social media manager: Martin Lomen  

Programator: Lubomír Lajos, Andrej Paulov, Patrik Eliáš 

Account manager: Natália Blašková 

Produkcia: Lukash 

Režisér: Lukáš Kodoň 

 

 

 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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MOLNÁR 

 

Head of Communications & 

Spokesperson 

O2 Slovakia  

tereza.molnar@o2.sk 

 

O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, 

otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky 

mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, 

ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. 

Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 11 krát za sebou získal titul 

Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším 

zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt.  

https://www.o2.sk/ostandoma
http://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/
http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://www.twitter.com/#!/o2_Slovakia

