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ŠTATÚT SÚŤAŽE 
„Vydajte sa na cestu ku krajšiemu bývaniu“  

 
 

Organizátor 
súťaže 

Motivačnú súťaž „Vydajte sa na cestu ku krajšiemu bývaniu“ (ďalej len 
„Motivačná súťaž“) organizuje spoločnosť ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., so 
sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35799200, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2590/B, (ďalej len 
„organizátor súťaže“). Motivačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže 
(ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá 
motivačnej súťaže. 

Podmienky 
účasti v súťaži 

Motivačná súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, staršie ako 18 rokov, 
s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorí v čase jej trvania vyplnia a odošlú 
kontaktný formulár zverejnený na webovej stránke čsob.sk TU, prejavia záujem 
byť účastníkom Motivačnej súťaže a zároveň udelia organizátorovi súťaže súhlas 
so spracúvaním ich osobných údajov na účel účasti v Motivačnej súťaži a jej 
vyhodnotenia. 

Trvanie súťaže Motivačná súťaž sa začína 12.8.2020 a končí 30.9.2020. 

Súčasť kampane 
Motivačná súťaž je súčasťou prebiehajúcej kampane organizátora súťaže. 
Cieľom súťaže je podporiť predaj úverov na rekonštrukciu. 

Pravidlá súťaže 

Do žrebovania o výhry v Motivačnej súťaži budú zaradení účastníci súťaže, ktorí 
splnia nasledovné podmienky: 
 

- Úplne a pravdivo vyplnia a odošlú kontaktný formulár zverejnený TU 
- Prejavia záujem byť účastníkom Motivačnej súťaže a udelia súhlas so 

spracúvaním osobných údajov 
- Ku dňu žrebovania neodvolajú udelený súhlas so spracúvaním osobných 

údajov 
Zašlú len jeden vyplnený kontaktný formulár (pokiaľ ich účastník súťaže 
zašle viac, šance na výhru sa mu nezlepšujú, nakoľko do žrebovania 
bude zaradený len jeden formulár od každého účastníka súťaže).  

 
Termín žrebovania: žrebovanie sa uskutoční dňa  21.10.2020  
Organizátor vyžrebuje spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú 
podmienky a pravidlá Motivačnej súťaže 20 výhercov a 5 náhradníkov.   

Výhry 
Výhry v tejto súťaži: 
Elektronický poukaz v hodnote 30 € na nákup v e-shope tescoma.sk 

Zodpovednosť 
organizátora 
súťaže 

Na výhru nevzniká právny nárok. 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. 
Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže 
nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v danej súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto 
štatúte súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu 
okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za 
vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry. 

Dane 

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v 
zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ZDP). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP 
oslobodené od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje výhercov, že v tomto 
prípade je výhra oslobodená od dane. 

https://www.csob.sk/uver-rekonstrukcia#nezavazna-ponuka
https://www.csob.sk/uver-rekonstrukcia#nezavazna-ponuka
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Osobitné 
ustanovenia  

Organizátor súťaže 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 obmedziť, odložiť, prerušiť, 
zmeniť alebo zrušiť súťaž.   V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže 
bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor 
súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo 
súťaže, pričom nárok výhercu na výhru tak zaniká. Účastník zapojením sa do 
súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže, pričom súhlasí, že ho 
bude v plnej miere dodržiavať. 
Organizátor súťaže spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v súlade s 
Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na základe nimi 
udeleného súhlasu pre účely účasti v súťaži a jej vyhodnotenia. Údaje budú 
spracúvané počas trvania súťaže a mesiac od ukončenia žrebovania. Tento 
súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailovej 
adresy reko@csob.sk. Odvolaním súhlasu končí účasť  v súťaži. Bližšie 
informácie o spracúvaní osobných údajov sú účastníkom k dispozícii 
v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na 
https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov. 

Vyhodnotenie 
a odovzdanie 
odmien  

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky uvedené v časti 
Podmienky účasti v súťaži a Pravidlá súťaže. 
Oznámenie výsledkov sa uskutoční po termíne žrebovania. Výherca bude o výhre 
informovaný individuálne telefonicky najneskôr do siedmich pracovných dní odo 
dňa žrebovania. Po potvrdení správnosti emailovej adresy mu bude výhra 
v podobe elektronického poukazu zaslaná e-mailom. Ak účastník nesplní alebo 
poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v  súťaži. V 
prípade, ak nebude ani po opakovanom telefonickom kontaktovaní výherca 
dostupný resp. nepodarí sa s výhercom organizátorovi súťaže spojiť do siedmich 
pracovných dní odo dňa žrebovania, tak táto výhra bude postúpená náhradníkovi. 
V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať náhradníka do 7 dní odo dňa postúpenia 
výhry náhradníkovi, výhra prepadá v prospech organizátora súťaže. Organizátor 
súťaže má právo výhru výhercovi súťaže  neodovzdať v prípade, ak organizátor 
súťaže zistí až po žrebovaní, že účastník nesplnil alebo porušil niektoré z 
ustanovení tohto Štatútu. 

Záverečné 
ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu.  
Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami 
súťaže, stanovenými týmto štatútom. 

V Bratislave dňa 12.8.2020 

 

 

mailto:reko@csob.sk
https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov

