
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

Tento dokument upravuje pravidlá čitateľskej súťaže denníka Pravda LETO (ďalej len „súťaž“). 

Pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente sú jediné vzťahujúce sa na súťaž a sú rovnako 

záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného 

dodatku k tomuto dokumentu.  

Štatút súťaže stanovuje organizátora súťaže, podmienky a účasť v súťaži, získanie a odovzdanie výhier 

v súťaži, popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže. 

1. Názov súťaže  

LETO 

2. Titul určený pre súťaž  

Webová stránka www.pravda.sk/leto.  

3. Organizátor súťaže 

 Organizátorom súťaže je P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, 

spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 62/B (ďalej len „organizátor“).  

4. Trvanie súťaže  

Súťaž sa koná v období od  26.6.2018 do 31.8.2018 

5. Podmienky účasti  

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba okrem zamestnancov organizátora, ktorá v deň začatia 

súťaže dosiahla pätnásty rok veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní 

podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). 

 Účasťou na súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v 

tomto dokumente.  

Majiteľ fotografie zaradenej do súťaže potvrdzuje, že:  

 je autorom prihlásenej fotografie a fotografia je pôvodná;  

 disponuje všetkými právami k tejto fotografii; 

  má vyrovnané všetky práva s osobami, ktoré sú na fotografii zobrazené, vrátane povolenia 

poskytnúť takúto fotografiu do súťaže a zverejniť ju podľa pravidiel súťaže; 

  použitím fotografie organizátorom podľa pravidiel súťaže nebudú žiadnym spôsobom porušené ani 

ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb 

vznesených proti organizátorovi; 

  súhlasí so zverejnením fotografie, svojho mena  a opisu fotografie na webovej stránke 

www.pravda.sk alebo printovej verzii denníka Pravda.  



 

 

Pravidlá súťaže  

Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník, ktorý spĺňa podmienky účasti. Do súťaže sa možno prihlásiť 

zaslaním fotografie alebo hlasovaním v termíne od 26. 6. 2018 do 31. 8. 2018. Účastník tak urobí 

prostredníctvom prihlasovacieho formulára, kde vyplní všetky povinné polia. Prihlasovací formulár sa 

účastníkovi objaví na stránke súťaže. Fotografie, ktorých obsah je vulgárny, urážajúci ľudskú 

dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom, nebudú zaradené do súťaže. Účastník, ktorý takúto 

fotografiu zašle do súťaže, bude z nej automaticky vyradený. Rovnako budú vyradené fotografie 

obsahujúce skrytú reklamu produktov a značiek. Každý účastník môže prihlásiť do súťaže 

neobmedzené množstvo fotografií, výherná fotografia však môže byť iba jedna z nich. Za prihlásené 

fotografie možno hlasovať od 26. 6. 2018(00:00)do 31. 8. 2018 (24:00) prostredníctvom online 

hlasovania. Hlasovať môže každý návštevník webovej stránky www.pravda.sk/leto maximálne 1x 

v priebehu dňa počas trvania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť súťažnú 

fotografiu v prípade viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia/IP adresy. Organizátor si 

vyhradzuje právo vylúčiť fotografiu aj bez udania dôvodu. Organizátor preverí všetky fotografie, ktoré 

v priebehu jedného dňa získajú viac ako 180 hlasov.  

7. Vyhodnotenie súťaže  

Šesť najlepšie hodnotených fotografií bude ocenených výhrami. Výherné fotografie spolu s menami 

majiteľov budú uverejnené na webovej stránke www.pravda.sk/leto  najneskôr v sobotu  8. 9. 2018 

a taktiež v printovej verzii denníka Pravda. 

Každý pracovný deň od 2. Júla počas trvania súťaže zverejní denník Pravda na titulnej strane printovej 

prílohy Leto jednu zo súťažných fotografií. Fotografia bude vybraná redakciou denníka Pravda. 

Po ukončení súťaže budú zo všetkých hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú ceny pre 

hlasujúcich.  

8. Výhry  

Hlavné výhry:  

1. cena: GoPro HERO6 Black v hodnote  449 € 

Výherná fotografia bude uverejnená na strane 6 denníka Pravda. 

2. cena: Huawei P20 lite 64 GB v hodnote 399 € 

3. cena: kupóny na nákup v sieti predajní Kik v hodnote 500 € 

4. cena: Kniha Karol Kallay - Photoreporting v hodnote 49,90 €  

5. cena: Kniha Filip Kulisev - Úžasné Slovensko v hodnote 24,90 € 

6. cena: Kniha Jürgen Sorges  - 1900. Svet na starých fotografiách v hodnote 24,90 € 

 

Výhry pre hlasujúcich: 

1. cena: Kniha Karol Kallay - Photoreporting v hodnote 49,90 €  

2. cena: Kniha Filip Kulisev - Užasné Slovensko v hodnote 24,90 € 

3. cena: Kniha Jürgen Sorges  - 1900. Svet na starých fotografiách v hodnote 24,90 € 

https://www.slovart.sk/autori/jurgen-sorges.html?page_id=36671
https://www.slovart.sk/autori/jurgen-sorges.html?page_id=36671


Priebežné výhry pre hlasujúcich:  

 

8x kupóny na nákup v sieti predajní KiK v hodnote 100 € 

 

Každý týždeň od 2. 7. 2018 do 31.8. 2018 vyžrebujeme jedného výhercu zo všetkých hlasujúcich. 

 

9. Odovzdanie výhry  

Mená výhercov budú zverejnené najneskôr v sobotu 8. 9. 2018 na webovej stránke 

www.pravda.sk/leto/vyhercovia. Organizátor sa skontaktuje s výhercami a oboznámi ich s výhrou a 

jej odovzdaním. 

 10. Dane  

V zmysle § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

prijaté ceny alebo výhry, ktoré svojou hodnotou prevyšujú 350 € za cenu alebo výhru, sú predmetom 

dane. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. V súlade so štatútom 

súťaže výhru zdaňuje jej príjemca. Každý výherca pri preberaní výhry dostane odovzdávací protokol, 

kde bude deklarovaná hodnota výhry.  

 

11. Ochrana osobných údajov  

 
 P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie 

poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže LETO. Vaše osobné údaje 

budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú 

iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú 

bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať 

súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, dpo@perex.sk alebo listom 

adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie 

spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.. Účastník berie na vedomie 

a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webovej stránke www.pravda.sk/leto. V 

prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Účastník týmto 

vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné 

údaje poskytol organizátorovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich 

spracovávania, a to bezplatne na adrese organizátora.  

12. Zodpovednosť organizátora súťaže  

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť inej osobe iba so súhlasom 

organizátora. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. 

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového pripojenia a zariadení ani za žiadne 

výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb).  



 

13. Súdne vymáhanie výhier  

Výhry v hre 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  

Organizátor 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 

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 sa organizátor dozvie, že 

výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor bude oprávnený 

vylúčiť takého výhercu z účasti v súťaži, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 


