
ŠTATÚT SÚŤAŽE „POKLAD NA ZAUJÍMAVOM MIESTE“ 
 
1. Všeobecné informácie 
 
1.1 Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava 

podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom “Poklad na zaujímavom mieste“ (ďalej len 
„Súťaž“) vyhlásenej spoločnosťou Petit Press, a.s., so sídlom Lazaretská 12, Bratislava 1, 811 08, 
IČO:  35 790 253, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č:  
2471/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Účelom Súťaže je reklama a podpora predaja produktu 
Vyhlasovateľa špecifikovaného v článku 3 týchto Pravidiel. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, 
ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky 
Súťaže.  
 

1.2 Obsahom týchto Pravidiel je určenie práv a povinností účastníkov Súťaže a určenie podmienok 
Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj v marketingových a 
informačných materiáloch Vyhlasovateľa. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercov je záväzné 
úplné znenie Pravidiel zverejnené na webovom sídle Vyhlasovateľa: www.korzar.sme.sk. Pravidlá 
sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého obdobia trvania Súťaže. 

 
1.3 Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o 

hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je 
hazardnou hrou. 

 
1.4 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 1. 2. 2018 od 00:00 hod. SELČ do 6. 

3. 2018 do 24:00 hod. SELČ. Posledným termínom pre prihlásenie účastníka Súťaže v zmysle článku 
3 týchto Pravidiel je 6. 3. 2018 24:00 hod. SELČ.  

 
1.5 Zverejnenie a propagácia Súťaže trvajú od 1. 2. 2018 do 27. 2. 2018 a uskutočnia sa najmä vo forme 

reklamy v tlači a na webových stránkach Vyhlasovateľa www.korzar.sme.sk.  
 
 
2. Podmienky účasti v Súťaži 
 
2.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ktorá splní 

podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len „účastník Súťaže").   
2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom 

pomere k Vyhlasovateľovi ani ich rodinní príslušníci. To isté platí pre zamestnancov 
poskytovateľov výhier v zmysle článku 4. týchto Pravidiel, osoby v obdobnom pracovnom pomere 
k poskytovateľom výhier v zmysle článku 4. týchto Pravidiel a pre rodinných príslušníkov týchto 
osôb. Rodinným príslušníkom dotknutej osoby pre účely tejto Súťaže je jej manžel/ka, dieťa a 
rodič dotknutej osoby.  

 
3. Podmienky Súťaže 
 
3.1 Súťažným produktom pre účely Súťaže je tlačená a elektronická verzia denníka Korzár (ďalej len 

„Produkt“).  
 
3.2 Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže: 

3.2.1 Účastník súťaže má za úlohu zistiť súradnice zaujímavého miesta. Súradnice Účastník získa 
správnou odpoveďou na súťažné otázky zverejnené od 9. 2. 2018 do 27. 2. 2018 v denníku 

http://www./


Korzár a na www.korzar.sk. Každá súťažná otázka má tri možnosti odpovede a ku každej 
odpovedi je priradená jedna číslica GPS súradnice. Každou správnou odpoveďou tak získa 
Súťažiaci jednu číslicu GPS súradnice, pričom prvých osem číslic získanej GPS súradnice 
označuje zemepisnú šírku, ďalších osem potom zemepisnú dĺžku. Kompletné GPS súradnice 
súťažiaci vpíše do vyznačeného miesta na súťažnom formulári. Vyplnený formulár zašle 
najneskôr do 6. 3. 2018 poštou na adresu Petit Press, a.s., Letná 47, 040 01 Košice. GPS 
súradnice je možné zaslať tiež e-mailom v tvare xx.xxxxxx, yy.yyyyyy na adresu 
sutaz@korzar.sk. Výhercovia budú vyžrebovaní zo zaslaných správnych odpovedí. 
Výhercovia si v určenom čase prevezmú výhry na mieste, ktoré označuje GPS súradnica. 

3.2.2. Výhercovia v súťaži budú určení žrebovaním najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže.  
 
3.3 Účastník Súťaže sa nemôže do Súťaže zapojiť viacnásobne. 
 
4. Výhry 

4.1 V Súťaži budú poskytnuté nasledovné ceny:  

 A. 1.cena 

1x  zlatá tehlička v hodnote viac ako 1100 € (slovom tisíc sto eur) od spoločnosti GoldSafe, a. s. , so 
sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO 47 088 435, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 5739/B (poskytovateľ výhry). Hodnota zlatej tehličky zodpovedá 
aktuálnej trhovej cene zlata.   

B. 2. –  5. cena 

1x poukážka na nákup hodiniek a šperkov v hodnote 300 € (slovom sto eur) od spoločnosti MONTRE, 
s. r. o., so sídlom Pestovateľská 2, Bratislava 821 04, IČO 35 918 608, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 34728/B (poskytovateľ výhry).  

5. Žrebovanie 

 
5.1 Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční na mieste určenom Vyhlasovateľom za účasti zástupcov 

Vyhlasovateľa poverených žrebovaním. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania. 
Žrebovať sa bude zo zaslaných formulárov so správne vyplneným GPS kódom zo Súťaže a mailov 
so správnym GPS kódom, ktorý účastníci získali v denníku Korzár. 

 
5.2  Výhercovia budú vyžrebovaní len z tých účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do 

Súťaže uvedené v týchto Pravidlách.  
 
5.3 Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania, 

a to prostredníctvom elektronickej pošty. Výhercovia budú vyzvaní dostaviť sa na miesto 
odovzdania výhry. Výsledky žrebovania budú zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnené 
na webovej stránke Vyhlasovateľa www.korzar.sme.sk. 

 
6. Odovzdanie výhry 
 
6.1 Výhra bude výhercovi odovzdaná do 20 pracovných dní odo dňa oznámenia výhry. Pred 

odovzdaním výhry bude výhercov kontaktovať zástupca Vyhlasovateľa. Odovzdanie výhry 
zabezpečí Vyhlasovateľ osobne za dodržania podmienok uvedených v týchto Pravidlách. 
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6.2 Vyhlasovateľ si pred odovzdaním každej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 
skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a ktorá získava výhru a nie je osobou podľa 
bodu 2.2 týchto Pravidiel. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry predložiť 
zástupcovi Vyhlasovateľa doklad preukazujúci jeho totožnosť.  

 
6.3 V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá nespĺňa akékoľvek podmienky účasti v Súťaži, alebo 

nespĺňa podmienky odovzdania výhry alebo je osoba definovaná v bode 2.2 týchto Pravidiel, 
nevzniká jej nárok na výhru, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa, ak tieto 
Pravidlá neurčujú inak. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru 
bezodkladne do piatich (5) pracovných dní vrátiť Vyhlasovateľovi na základe výzvy Vyhlasovateľa, 
respektíve nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu konkrétnej výhry. 

 
6.4 Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom z 

dôvodov na strane výhercu (napr. z dôvodov nesprávne uvedených kontaktných údajov) resp. 
výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry, alebo nespĺňa podmienky odovzdania 
výhry podľa týchto Pravidiel, prepadajú v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o ich ďalšom 
použití. Výherca v takomto prípade stráca možnosť výhru prevziať. Výherca nemá nárok 
požadovať od Vyhlasovateľa namiesto výhry akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú protihodnotu  
alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 

 
6.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie výhry ako verejnú udalosť. 
 

7. Osobné údaje a osobnostné práva 
 
7.1 Účastník Súťaže pri prihlásení do Súťaže poskytol Vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním jeho 

osobných údajov („OÚ“) konkrétne  meno, priezvisko, telefónne číslo, poštovú a e-mailovú adresu 
pre účely účasti účastníka Súťaže v Súťaži, (najmä, ale nie výlučne, spojené s vyhodnotením, 
žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska 
a mesta výhercov na webovej stránke Vyhlasovateľa a na webovej stránke www.korzar.sme.sk, 
odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), ako aj na marketingové účely, a 
zároveň s poskytnutím a sprístupnením OÚ zmluvným partnerom Vyhlasovateľa, na dobu do 
vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže a rok po skončení Súťaže. 
Poskytnutie údajov bolo dobrovoľné. Účastník Súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné 
údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať, a 
to písomnou formou na adresu sídla Vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných 
údajov je účinné okamihom doručenia Vyhlasovateľovi.  

 
7.2 Účastník Súťaže má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 

znení („ZOOÚ“) právo vyžadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej žiadosti: 
 
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi Súťaže spracúvané, 
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 ZOOÚ je účastník 
Súťaže oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vyhlasovateľ 
osobné údaje účastníka Súťaže na spracúvanie, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov účastníka Súťaže, ktoré sú 
predmetom spracúvania, 

- opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, 



- likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania 
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže účastník Súťaže požiadať o ich vrátenie, 

- likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
- blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak Vyhlasovateľ spracúva údaje na základe súhlasu účastníka Súťaže 
 
Účastník Súťaže má navyše právo: 
 
- na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu 

osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ 
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do 
práv a právom chránených záujmov účastníka Súťaže, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom 
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné 
dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka Súťaže je oprávnená, Vyhlasovateľ je povinný 
osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník Súťaže namietal, bez zbytočného odkladu 
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia; 

- na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a 
nepodrobiť sa rozhodnutiu Vyhlasovateľa, ktoré by malo pre účastníka Súťaže právne účinky 
alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov 
automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník Súťaže má právo žiadať 
Vyhlasovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej 
formy spracúvania, pričom Vyhlasovateľ je povinný žiadosti účastníka Súťaže vyhovieť, a to tak, 
že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle 
zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vyhlasovateľ informuje účastníka Súťaže 
v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; 

- pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu 
osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

 
7.3 Informačné povinnosti vyplývajúce Vyhlasovateľovi z § 15 ods. 1 ZOOÚ sú splnené uverejnením 

potrebných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa www.korzar.sme.sk. Účastník Súťaže účasťou 
v Súťaži zároveň súhlasí s tým, že všetky informačné povinnosti vyplývajúce Vyhlasovateľovi zo 
ZOOÚ, vrátane povinnosti podľa § 8 ods. 6 ZOOÚ, môžu byť splnené Vyhlasovateľom aj 
uverejnením potrebných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa www.korzar.sme.sk, a to v 
lehote/lehotách uvedenej/uverejnených v ZOOÚ, pokiaľ ZOOÚ výslovne nevyžaduje písomnú 
formu takéhoto oznámenia. 

  



8. Zodpovednosť Vyhlasovateľa 
 
8.1 Na výhry nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) účasť v Súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať. 
 
8.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím. 
 
8.3 Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkmi Súťaže , alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, 
zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

 
8.4 Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v 

súvislosti s užívaním výhier. 
 
8.5 Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry 

alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Pri výhrach, 
ktoré budú doručované poštovou prepravou, sú zásielky počas poštovej prepravy kryté v rámci 
podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. 

 
9. Dane 
 
9.1 Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle 

zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na 
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, pričom Vyhlasovateľ, poskytovateľ výhry do Súťaže nezodpovedajú za splnenie 
daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu Súťaže.  

 
10. Záverečné ustanovenia 
 
10.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa 

vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť 
Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami resp. Pravidlami tejto Súťaže; zmeny alebo nové 
podmienky resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa. 
Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania 
dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto 
Súťaže. 

 
10.2 V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a 

záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok 
na výhru tým zaniká.  

 
10.3 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že by 

porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či 
škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje 
právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru 
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo 
poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/95/


10.4 Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú konečné, 
bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej 
hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať 
vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry. 

 
10.5 Účastníci nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia 

zo strany Vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v  týchto Pravidlách, pričom aj samotný 
nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto Pravidiel. 
Výherca nie je oprávnený požadovať od Vyhlasovateľa Súťaže akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec 
výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.  

 
10.6 Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
 
 

 


