
Štatút 
reklamnej a propagačnej súťaže organizátora Inventic, s.r.o. 

s názvom „Vyhrajte s podnikateľskými účtami od Slovenskej sporiteľne, a.s.“ 
 
 

1. Základné ustanovenia 
 

1.1 Reklamnú súťaž „Vyhrajte s podnikateľskými účtami od Slovenskej sporiteľne“ 
(ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Inventic, s.r.o., Plevník – Drienové 523, 
018 26, IČO: 455 199 78, DIČ: 2023026511, spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 22935/R (ďalej ako 
„organizátor“). 
 

1.2 Partnerom reklamnej súťaže je Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa, a. s., 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava (ďalej ako „partner“). 
 

1.3 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré 
popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. Tento štatút môže byť 
zmenený len formou písomných očíslovaných dodatkov k tomuto štatútu. 

 

2. Účel súťaže 
 

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane na portáli www.podnikajte.sk 
zvýšiť v cieľovej skupine podnikateľov povedomie o ponuke produktov Slovenskej 
sporiteľne, a.s..  

 
3. Trvanie súťaže a miesto súťaže 

 
3.1 Súťaž sa začína dňa 7. 11. 2013 a končí dňa 6. 12. 2013 o 23.59 hodine. (ďalej len 

„doba trvania súťaže“).  
 

3.2 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky. 
 

4. Spôsob propagácie 
 
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom internetovej 
stránky organizátora www.podnikajte.sk a sociálnych sietí. 
 

5. Podmienky účasti v súťaži 
 

5.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je 
vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako 
„účastník" alebo „spotrebiteľ“).  
 

5.2 Súťaže sa môže zúčastniť len osoba staršia ako 18 rokov veku. Organizátor má právo 
v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať o predloženie príslušného dokladu, 
ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku. 
 



5.3 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere 
obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže ako ani k partnerovi súťaže a 
k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním 
súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V 
prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a 
v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť 
organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora.  

 
6. Pravidlá 

 
6.1 Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním kontaktného formulára umiestneného na 

adrese http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=ome5x1112fpvk8p177872 v období 
trvania samotnej súťaže. Podmienkou zapojenia do súťaže je kompletné a pravdivé 
vyplnenie kontaktného formulára a správne zodpovedanie súťažnej otázky. 
 

6.2 Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže zapojiť do súťaže len raz.  
 

6.3 Zo všetkých súťažiacich, ktorí počas trvania súťaže vyplnili kontaktný formulár 
a správne zodpovedali na súťažnú otázku, organizátor v spolupráci s partnerom 
vyžrebuje náhodným počítačovým výberom 3 výhercov vecných cien. Žrebovanie sa 
uskutoční najneskôr do 7 pracovných dní po uplynutí obdobia súťaže. 
 

6.4 Výhercovia budú o výhre bezodkladne informovaní. 
 

7. Výhra a daň z príjmu 
 

7.1 Výhrou v súťaži „Vyhrajte s podnikateľskými účtami od Slovenskej sporiteľne, a.s.“  
je 3x Samsung Galaxy Tab GT-P5110ZWAXEZ. 
 

7.2 Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Výhra podlieha 
dani z príjmu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z.. Daň uplatní výherca v súlade s 
uvedeným zákonom. Vyhlasovateľ súťaže je povinný výhercovi spolu s výhrou 
odovzdať aj oznámenie o cene výhry. 
 

7.3 Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 
8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 
9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.  

 
8. Odovzdanie výhry 

 
8.1 Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do 

troch dní, je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu. 
 

8.2 Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu 
k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch 
si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry. 
 



8.3 Organizátor odovzdá výhru výhercovi buď osobne alebo prostredníctvom kuriérskej 
služby oproti podpisu preberacieho protokolu. 
 

8.4 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru 
neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo 
odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.  

 
 
9. Osobné údaje a osobnostné práva 

 
9.1 Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi na vopred 

neurčenú dobu svoj (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za 
účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, ako aj (ii) súhlas k 
tomu, že v prípade ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce 
bydliska výhercu môžu byť zverejnené na internetovej stránke www.podnikajte.sk a 
(iii) súhlas s tým, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na 
nosiče informácií/do informačného systému a následne používať na ďalšiu 
marketingovú komunikáciu.  
 

9.2 Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné 
údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže 
potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich 
osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o 
ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie 
požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže 
kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu 
a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.  

 
10. Osobitné ustanovenia  

 
10.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom 

znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 
 

10.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.  
 

10.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 
nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.  
 

10.4 Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a 
zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám 
(alebo za pomoci tretích osôb).  
 

10.5 Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.  
 

10.6 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 
tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek 
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá.  



 
10.7 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej 

trvania na internetovej stránke organizátora www.podnikajte.sk.  
 

10.8 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže 
podľa tohto štatútu.  
 

10.9 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.  

 
 
 
 
 
 


