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ŠTATÚT  SÚŤAŽE  
“ Vieš čo ješ? “ 

 
Preambula 

 
Tento štatút  súťaže “ Vieš čo ješ? “ (ďalej  len „súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá uvedenej súťaže 
a určuje podmienky riadneho priebehu tejto súťaže (ďalej len „štatút“). 
 

 1. Úvod 
  

Do súťaže “ Vieš čo ješ “ sa môžu zapojiť všetci, ktorí vyplnia formulár s kontaktnými údajmi na 
www.csob/ucet/studentsky/sutaz. 
 
Súťaž prebieha v období od 26. 8. 2016 - 31. 10.2016 (vrátane) 
 
Vyhlasovateľom súťaže je:  
Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej ako „ČSOB Banka“ alebo „vyhlasovateľ“). 
 

 2. Výhra  
  

Výherca, po splnení podmienok súťaže stanovených týmto štatútom, získa nasledovnú výhru: 

iphone 6S, 16 GB, v celkovej hodnote 814,80 eur (ďalej len „výhra“) a to v súlade s bodom 3. a 4. tohto štatútu. 

 

 3. Podmienky súťaže  
  

Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšili 15. 
rok veku a ktoré vyplnia formulár s kontaktnými údajmi na internetovej stránke www.csob/ucet/studentsky/sutaz (ďalej len 
„účastník“). Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len jeden raz počas trvania súťaže, a to prostredníctvom vyplnenia 
formuláru online prieskumu. Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto podmienky zverejnené na internetovej 
stránke www.csob/ucet/studentsky/sutaz . Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločností patriacich do ČSOB Finančnej 
skupiny a ich rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo jeho rodinným 
príslušníkom, je povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa, výhru vrátiť, resp. nahradiť vyhlasovateľovi 
všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry. 
 

 4.Vyhodnotenie súťaže 
  

 Vyhlasovateľ vyhodnotí súťaž 1. 11. 2016, pričom vyžrebuje sa 1 výherca a 1 náhradník.  
Žrebovanie uskutoční vyhlasovateľom súťaže poverený zamestnanec vyhlasovateľa, prostredníctvom žrebovacieho 
zariadenia náhodným výberom. 

  
V prípade súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti v súťaži alebo 
z výhry v súťaži vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý sa osobne zúčastní odovzdávania výhry 
a uskutoční všetky právne úkony vo svojom mene ako zákonný zástupca. 
 

 5. Porušenie podmienok súťaže 
Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži. ČSOB má právo výhru 
výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. 

 
 

 6. Oznámenie výsledkov súťaže 
Oznámenie výsledkov súťaže sa uskutoční formou emailu alebo telefonickou formou. Výherca súťaže bude o výhre 
informovaný individuálne emailom alebo telefonicky vyhlasovateľom. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu 
osobu. 
 

  
 7. Miesto a čas odovzdania cien  
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Výherca  súťaže a vyhlasovateľ sa dohodnú na spôsobe a termíne odovzdania výhry. Ak sa nepodarí výhru výhercovi            
súťaže doručiť a/alebo výherca  súťaže si nevyzdvihne doklad o výhre najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca po dohodnutom 
termíne alebo odmietne prevzatie dokladu o výhre pri doručení, alebo doklad o výhre vráti vyhlasovateľovi, zaniká jeho nárok 
na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa bez toho, aby výhercovi  súťaže vznikol právny nárok alebo 
akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa. 
 
Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať 
ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo 
nepeňažné plnenie je vylúčená. 
 
Ak hodnota nepeňažnej výhry alebo ceny presahuje výšku 350 EUR za jednu cenu alebo výhru, v zmysle § 8 ods.10 zákona 
č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo 
žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry alebo ceny. Výherca súťaže je povinný takúto výhru zdaniť 
cez podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. 
 

  
  

 8. Záverečné ustanovenia  
 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá 

vyhlasovateľ.  
  

V prípade rozporu niektorých ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom 
obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy 
prednosť ustanovenia tohto štatútu. 

 
 
 
V Bratislave, 26 .8. 2016 


