
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Veľká letná súťaž 
 
Tento dokument upravuje pravidlá čitateľskej súťaže denníka Pravda Veľká letná súťaž (ďalej len 
„súťaž“). Pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente sú jediné vzťahujúce sa na súťaž a sú 
rovnako záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou 
písomného dodatku k tomuto dokumentu. 
 
Štatút súťaže stanovuje organizátor súťaže, podmienky a účasť v súťaži, získanie a odovzdanie výhier 
v súťaži, popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže. 
 

1. Názov súťaže 
 

Veľká letná súťaž 
 

2. Titul určený pre súťaž 
 
Denník Pravda 
 

3. Organizátor súťaže 
 
Organizátorom súťaže je P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, 
spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 62/B (ďalej len „organizátor“). 
 

4. Trvanie súťaže 
 

Súťaž sa koná v denníku Pravda v období od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019. 
 

5. Podmienky účasti 
 
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba okrem zamestnancov organizátora, ktorá v deň 
začatia súťaže dosiahla šestnásty rok veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá 
splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“).  
 
Účasťou na súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v 
tomto dokumente. 
 

6. Pravidlá súťaže 
 

Súťaž bude prebiehať počas deviatich kalendárnych týždňov od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019. 
V prílohe denníka Pravda „Známe neznáme Slovensko“ bude každý deň počas nasledujúcich 
deviatich týždňov uverejnená súťažná otázka na daný týždeň. Zaslaním správnej odpovede formou 
SMS správy sa súťažiaci zapoja do hry o týždenné vecné výhry. Na záver súťaže budú zo všetkých 
prijatých SMS správ vyžrebovaní výhercovia hlavných výhier. 
 
Súťažiaci sa zapoja do súťaže zaslaním správnej odpovede formou SMS správy zasielanej na číslo 
6667 v tvare: PRAVDA (medzera) A alebo B (medzera) meno a priezvisko. Cena spätnej SMS je 1,00 
€ s DPH. Poslaním SMS vyjadrujú súťažiaci súhlas so štatútom súťaže. Službu technicky zabezpečuje 
A SMS, s. r. o. 
 

7. Vyhodnotenie súťaže 
 

Žrebovanie o týždenné výhry sa uskutoční 8. júla, 15. júla, 22. júla, 29. júla, 5. augusta, 12. augusta, 
19. augusta, 26. augusta a 2. septembra 2019. Žrebovanie o hlavné výhry sa uskutoční 2. septembra 
2019 zo všetkých prijatých SMS v období od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019 vrátane. Mená 
všetkých výhercov uverejníme na stránke pravda.sk/letnasutaz. 
 
 
 



8. Výhry 
 

Hlavné výhry 
1x e-bike Genesis v hodnote 3 000 € 
1x pobyt v rezorte Gothal v hodnote 380 € 
1x jazykový prekladač Langie v hodnote 360 € 
1x kamera GoPro Hero 5 v hodnote 350 € 
1x pobyt v hoteli Magnólia v hodnote 190 € 
1x pobyt v hoteli Svätojánsky kaštieľ v hodnote 160 € 
1x elektrická zubná kefka a zastrihávač Phillips v hodnote 150 € 
1x pobyt v hoteli Klar v hodnote 150 € 
1x pobyt v hoteli Rozálka v hodnote 110 € 
 
Týždenné výhry 
9x hodinky Ferrari v hodnote 110 € 
9x palivová karta Slovnaft v hodnote 60 € 
9x pernamentka do Aquaparku Senec v hodnote 60 € 
9x cyklistické príslušenstvo Kellys 
     (3x cyklistická prilba v hodnote 39 €, 3x batoh Kellys v hodnote 60 €, 3x brašna v hodnote 35 €) 
9x 4x 6pack nealko piva Zlatý Bažant v hodnote 24 € 
9x autolekárnička v hodnote 15 € 
9x kniha 55 najkrajších miest Slovenska v hodnote 15 € 
9x kniha Slovensko 15 € 
 

9. Odovzdanie výhry 
 
Organizátor sa skontaktuje s výhercami a oboznámi ich s výhrou a jej odovzdaním. 
 

10. Dane 
 
V zmysle § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
prijaté ceny alebo výhry, ktoré svojou hodnotou prevyšujú 350 € za cenu alebo výhru, sú predmetom 
dane. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. V súlade so štatútom 
súťaže výhru zdaňuje jej príjemca. Každý výherca pri preberaní výhry dostane odovzdávací protokol, 
kde bude deklarovaná hodnota výhry. 
 

11. Ochrana osobných údajov 
 

Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracováva Vami poskytnuté osobné údaje na základe §13 
odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže Veľká májová hra 
v rozsahu: telefónne číslo, meno a priezvisko. 
 
Organizátor spracováva poskytnuté osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je 
spoločnosť A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B. Odoslaním SMS, 
ktorou sa účastníte súťaže, vstupujete do zmluvného vzťahu s organizátorom súťaže, nakoľko SMS je 
spoplatnená. 
 
Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov 
súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. 
 
Máte právo požadovať prístup, opravu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov na e-mailovej 
adrese zodpovednej osoby dpo@perex.sk alebo písomne na adrese organizátora súťaže. Máte právo 
podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.. Osobné údaje účastníkov ďalej 
neposkytujeme, neprenášame do tretej krajiny a nepoužívame automatizované rozhodovanie vrátane 
profilovania. 
 
 
 



12. Zodpovednosť organizátora súťaže 
 

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť inej osobe iba so súhlasom 
organizátora. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 
poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. 
Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového pripojenia a zariadení ani za žiadne 
výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb). 
 
 

13. Súdne vymáhanie výhier 

 

Výhry v hre nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že 
nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich plnení, resp. nesplnení 
organizátor. 
 

14. Osobitné ustanovenia 
 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa 
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek 
pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť 
alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Ak sa organizátor dozvie, že 
výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor bude oprávnený 
vylúčiť takého výhercu z účasti v súťaži, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 
 
 
 


