
Štatút súťaže 

Úvod  

 Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť 

vyhlasuje súťaž s názvom „DOTVÁRAJ DEJINY SADKY “ podľa pravidiel 

uvedených v tomto štatúte. 

 

1. Usporiadateľ súťaže 

 

 Usporiadateľom súťaže „DOTVÁRAJ DEJINY SADKY“ (ďalej len „Súťaž“) 

je spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, so 

sídlom Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36323977, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č.: 10291/R 

(ďalej len “Organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré 

popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len 

„súťaž“).  

 

 Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb Organizátora. 

 

 

2. Účastníci súťaže 

 

Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) je: 

 

 každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území 

Slovenskej republiky, 

 ktorá má viac ako 18 rokov, 

 ktorá sa v období konania súťaže zapojí splnením všetkých súťažných 

podmienok, 

 zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto 

štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje Súťažiacich, v prípade 

nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť 

ustanoveniami § 13 a 14 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, 

udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a 

zaznamenanie adresy na zaslanie výhry. 

 Súťažiaci súhlasí s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov 

v rozsahu meno, priezvisko a mailová adresa pre potreby súťaže na dobu 6 

mesiacov od vyhlásenia Súťaže. 

 

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyhlasuje:  

 

 je občanom Slovenskej republiky; 

 je plnoletý alebo 

 nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v 



pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho 

jeho zákonný zástupca; 

 vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v 

súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v 

prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, 

zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a 

nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto 

škodu v plnom rozsahu nahradí. 

 

3. Súťažné podmienky a povinnosti Súťažiaceho 

 

 Úlohou Súťažiaceho je zaslať autentickú fotografiu na určenú mailovú adresu,  

 Autor vyhlasuje, že ako jediný tvorca diela je nositeľom všetkých 

majetkových práv k dielu a pri jeho tvorbe sa nedopustil žiadneho zásahu do 

cudzích autorských práv a ani iných práv tretích osôb. Licenčná zmluva na 

použitie diela bude predmetom ďalšej komunikácie so Súťažiacim. Autor 

udeľuje spoločnosti objednávateľovi súhlas na použitie diela v komunikácii  

na sociálnych sieťach objednávateľa za účelom vyhodnotenia vyššie 

definovanej súťaže. 

 Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci len raz. 

 

 

4. Trvanie súťaže 

 

 Súťaž sa uskutoční v dňoch od 16.9. do 15.10. Súťaž bude zverejnená každý 

pondelok formou výzvy. Na konci každého týždňa trvania Súťaže bude 

vyžrebovaný výherca náhodným losovaním v redakcii. V posledný deň Súťaže 

bude Organizátorom vybraná najlepšia súťažná fotografia, ktorej autor bude 

taktiež odmenený. Výber fotografie bude uskutočnený na základe odborného 

posudku Organizátora. 

 

 

5. Predmet výhry 

 

 Predmetom výhry v Súťaži je poukážka na kredit dopravnej karty v hodnote 

20€. Platnosť poukážky je stanovená na obdobie od 15.10. 2019 do 31.12. 

2019. Výherca súťaže si môže výhru uplatniť osobne po uvedení čísla karty na 

predajnom mieste SAD Trenčín alebo taktiež telefonicky. Pokiaľ výherca nie 

je majiteľom dopravnej karty, bude si ju môcť vyzdvihnúť taktiež na 

predajnom mieste alebo mu bude zaslaná s kreditom spomínanej hodnoty 

poštou. 

 Výhru podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor. 

 

 



6. Žrebovanie a odovzdávanie výhier 

 

 Žrebovanie výhercu prebehne náhodným výberom v redakcii pod dohľadom 

dvoch (2) zamestnancov Organizátora. Výsledky žrebovania budú zverejnené 

v deň žrebovania na Facebooku a Instagrame autobusového prepravcu SAD 

Trenčín.  

 

 Držitelia výhry budú o výhre upovedomení e-mailovou správou. Pokiaľ budú 

vyzvaní k poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie výhry a 

do 4 dní nebudú na túto správu reagovať, právo výhercu na výhru zaniká a 

výhru získava vyžrebovaný náhradník. 

 

 Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z 

porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s 

dobrými mravmi. 

 

 Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: 

meno, priezvisko, email, číslo dopravnej karty, kontaktné telefónne číslo, 

kontaktná poštová adresa na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu 

výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich 

neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu 

nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru. 

 

 Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez 

spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou 

spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému 

zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného 

výhercu. 

 

 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní 

príslušníci. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a partnera, 

ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho 

zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže 

je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a 

zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora Súťaže. Súťaže sa nemôžu 

zúčastniť osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ 

prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti 

súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 

116 Občianskeho zákonníka. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s 

pravidlami Súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje 

Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa 

bude riadiť ustanoveniami § 13 a 14 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci 

stane výhercom, udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a 



priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.  

 

 Výhra je neprenosná a nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani 

inú formu kompenzácie.  

 

7. Zodpovednosť organizátora súťaže 

 

 Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho 

zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom 

súdu.  

 

 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne ďalšie náklady, ktoré im týmto 

vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.  

 

 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 

nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom alebo v 

súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.  

 

 Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v 

súvislosti s užívaním výhier. 

 

8. Ochrana osobných údajov a osobnostné práva 

 

 Prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú účastníci súťaže 

svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom realizácie 

súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v súlade s čl. 6 

ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 

týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) 

a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a 

osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore 

so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania 

mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť súťažiacemu možnosť účasti v 

súťaži a právo neposkytnúť výhercovi výhru, a to aj so spätnou účinnosťou. 

 

 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a 

pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo 

vyššou mocou. Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 10. 

09. 2019. 

 

 



9. Záverečné ustanovenia 

 

 Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek 

pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe 

Organizátor,  

 

 Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor 

nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia 

výhry výhercom, 

 

 Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo 

zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na 

Facebook stránke alebo Instagrame Organizátora. 

 

 Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou 

Facebook alebo Instagram. 

 

 

V Trenčíne, 16. 09. 2019   


