
ŠTATÚT  SÚŤAŢE 

„Vyskladaj známy výrok a vyhraj tablet“ 

 
Tento dokument upravuje pravidlá súťaţe „Vyskladaj známy výrok a vyhraj tablet“. Pravidlá 
uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnaké  pre všetkých súťaţiacich. Tieto pravidlá 
môţu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu. 
 
Štatút súťaže stanovuje organizátora súťaže, podmienky na prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie 
výhry v súťaži, popisuje práva a povinnosti súťažiacich. 
 
 
1. Názov súťaţe 

 
Vyskladaj známy výrok a vyhraj tablet 
 

 
2. Internetový titul určený pre súťaţ 
 
Webový portál www.pravda.sk 
 
 
3. Organizátor súťaţe 
 
Organizátorom súťaže je PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO : 00 685 313, 
spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 62/B (ďalej tiež ako „organizátor“). 
 
 
4. Trvanie súťaţe 
 
Súťaž sa koná v období od 24. novembra do 7. decembra 2015.  
 
 
5. Princíp súťaţe 

 

Počas pracovných dní v termíne od 24. novembra až do 7. decembra 2015 bude po 9:00 h. na stránke 
súťaže www.pravda.sk/10tabletov uverejnená informácia o počte slov nachádzajúcich sa vo výroku 
známych osobností slovenského aj zahraničného života. V čase od 9:00 do 15:00 sa na podstránkach 
webového portálu Pravda.sk postupne zobrazí príslušný počet šablón s ikonkou tabletu, s logom 
Pravda.sk a so slovom zo známeho výroku. Počet uverejnených slov závisí od dĺžky výroku, ktorý 
bude v daný deň zvolený. V jeden súťažný deň budú na  podstránkach Pravda.sk uverejnené všetky 
slová, ktoré zvolený výrok obsahuje. Úlohou účastníka súťaže bude nájsť tieto šablóny s danými 
slovami a poskladať z nich výrok známej osobnosti. Po poskladaní slov a uhádnutí výroku je potrebné 
vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na stránke súťaže. Formulár bude obsahovať nasledujúce 
položky: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. číslo a email a znenie celého poskladaného 
výroku súťažiacim. Všetky správne znenia výrokov budú v daný deň zaradené do žrebovania o tablet 
Lenovo. Meno a priezvisko výhercu bude najneskôr nasledujúci deň zverejnené na webe Pravda.sk.    
 
Súťaž bude vyhlásená na homepage stránky Pravda.sk. Indície aj slová výrokov môžu byť umiestnená 
v hociktorom článku patriacom pod sekcie webu Pravda.sk. Počas dňa sa na stránke Pravda.sk môžu 
vyskytnúť indície. O uverejňovaní a obsahu indícií rozhoduje výlučne vydavateľstvo Perex.  
 
 
6. Podmienky účasti 
 
Do súťaže sa môže osobne zapojiť fyzická osoba, pokiaľ je plnoletá, pričom na dolnú vekovú hranicu 
plnoletosti je stanovený osemnásty (18) rok veku, teda súťaže sa môže zúčastniť už osoba, ktorá 
v deň začatia súťaže dosiahla osemnásty (18) rok veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len účastník). Súťaže sa nemôžu zúčastniť : 

 vlastníci – akcionári alebo zamestnanci organizátora,  

http://www.pravda.sk/
http://www.pravda.sk/10tabletov
http://www.pravda.sk/


 vlastníci, spoluvlastníci alebo osoby s majetkovou účasťou v spoločnosti, ktorá je partnerom 
súťaže alebo reklamnou agentúrou spojenou s organizáciou súťaže 

 zamestnanci partnera, prípadne reklamnej agentúry spojenej s organizáciou tejto súťaže. 
 
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými 
v tomto dokumente. 
 
 
7. Výhry pre víťazov: 
 

10 x Lenovo TAB 2 A10-30 v hodnote 180 € 

 

 
8. Vyhodnotenie súťaţe 

 

Každý deň vyhrá ten súťažiaci, ktorý správne poskladá výrok známej osobnosti z uverejnených slov a 
odošle jeho znenie cez formulár nachádzajúci sa na www.pravda.sk/10tabletov. Mená výhercov budú 
zverejnené vždy najneskôr nasledujúci deň na stránke súťaže www.pravda.sk/10tabletov. Meno 
posledného výhercu bude zverejnené najneskôr 8. decembra 2015. 
 
 
9. Odovzdanie a preberanie výhry 
 

Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.pravda.sk/10tabletov. Oboznámenie 
účastníka súťaže o získaní výhry prebehne telefonicky. Spôsob prebratia výhry bude individuálne 
dohodnutý s výhercom. 

Podmienkou osobného prebrania výhry je preukázanie sa Občianskym preukazom. V prípade získania 
výhry súhlasí účastník s jej doručením aj prostredníctvom tretej osoby, t. j. spoluorganizátora súťaže. 

 
10. Dane 
 
Výhry, ktorých hodnota nepresahuje 350 €, nepodliehajú zdaneniu. Ostatné výhry, t. j. výhry, ktorých 
hodnota presahuje 350 €, sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani 
z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. 
Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. 
Každý výherca pri preberaní výhry dostane odovzdávací protokol, kde bude deklarovaná hodnota 
výhry. 
 
 
11. Ochrana osobných údajov 

 
Účastník hry/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti PEREX, a. s., so sídlom 
Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „PEREX“ alebo „usporiadateľ“) v 
súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej 
tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) v tomto formulári poskytnutých osobných údajov 
účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely, a to na dobu až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas 
možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník hry/dotknutá osoba podpisom potvrdzuje správnosť 
poskytnutých údajov. Každý účastník zaslaním fotografie svojej záhrady a vyplnením formulára so 
svojim menom, priezviskom, telefonickým kontaktom a emailom súhlasí s tým, že bude zaradený do 
databázy usporiadateľa súťaže na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité 
na marketingové aktivity spoločnosti PEREX a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas 
trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva PEREX. 
Účastník súťaže  berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webovej 
stránke Pravda.sk. V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou 
usporiadateľ. 
 
 



12. Zodpovednosť organizátorov súťaţe 
 
Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže cenu postúpiť na inú osobu iba so súhlasom 
organizátora súťaže. Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 
nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 
resp. nevyužitím výhry. Organizátori súťaže nie sú zodpovední za funkčnosť internetového pripojenia 
a zariadení, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb). 
 
 

13. Súdne vymáhanie výhier v súťaţi: 

Výhry v súťaži 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 
 

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 
podľa vlastného uváženia a vyhradzujú 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 výherca na účely súťaže poskytne nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude 
oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 
 
Organizátor súťaže si takisto vyhradzuje práve obmedziť prístup na webovú stránku Pravda.sk  
súťažiacemu, ktorý k splneniu podmienok súťaže využíva internetového robota (bot). Pri opakovanom 
využívaní internetového robota si organizátor vyhradzuje práve vyradiť takéhoto súťažiaceho zo 
súťaže. 
 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa uvedenými ustanoveniami. Výhra 
nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca nesplní požiadavky pre neho vyplývajúce z pravidiel hry. 


