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 Štatút súťaže týždenníka PLUS 7 DNÍ 

s názvom „Vyhraj 110 skipasov za 1 sms“  

I. CIEĽ SÚŤAŽE 
 

1. Cieľom súťaže je podpora predaja týždenníka PLUS 7 DNÍ. 

  
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky. 

 
 

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

 
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť:  

News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 6074/B 

(ďalej len „organizátor“). 
 

Partnerom súťaže je spoločnosť:  

2. TATRY MOUNTAIN RESORTS a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 
636, DIČ: 2020428036, IČ-DPH: SK2020428036, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 62/L (ďalej len „partner“). 
 

III.  TRVANIE SÚŤAŽE 

 
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 4.10. 2017 do 30.10. 2017 vrátane.    

 
IV.  VÝHRY V SÚŤAŽI 

 

1. Partner do súťaže poskytol ako výhru nasledovné lyžiarske lístky platné v lyžiarskych strediskách Tatranská 
Lomnica, Štrbské pleso, Jasná Nízke Tatry: 

100 x lyžiarsky lístok (skipas) platný jedeň deň v hodnote 39 Eur 
10 x lyžiarsky lístok (skipas) celosezónny 2017/2018 v hodnote 400 Eur 

Partner poskytol do súťaže 110 ks lyžiarskych lístkov (skipasov) v celkovej hodnote 7 900 Eur s DPH. 

 
2. Každý týždeň v priebehu súťaže bude určitý počet lyžiarskych lístkov (skipasov) predmetom súťaže 

prostredníctvom zaslanej SMS. 
 

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE  
 

 

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne 
spôsobilé na právne úkony, ktorá najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla vek aspoň 18 rokov (ďalej len 

„účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením 
dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie 

účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené. 

 
2. Zamestnanci organizátora, partnera ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z 

účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude 
odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, 

je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť. 
 

3. Účastník súťaže sa môže stať účastníkom súťaže aj viackrát, v závislosti od množstva nazbieraných 

a zaslaných sms v zmysle pravidiel tejto súťaže. Účastník však môže byť vyžrebovaný iba raz. V prípade 
ak by bol kedykoľvek počas trvania súťaže konkrétny účastník opätovne vyžrebovaný na každé takéto 

opätovné vyžrebovanie sa neprihliadne a v žrebovaní sa bude pokračovať. 
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4. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými v tomto 

štatúte. 
 

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  
 

1. Základným predpokladom účasti v súťaži je kúpa týždenníkov PLUS 7 DNÍ č. 40- 43/2017. 

 
2. Súťaž „Vyhraj 110 skipasov za 1 sms“ pozostáva zo štyroch súťažných kôl/týždňov. Podmienkou účasti 

v hre je zaslať sms na číslo 7010 v  príslušnom tvare uverejnenom v týždenníku PLUS 7 DNÍ (číslo 40, 
41, 42, 43)  platnom pre dané súťažné kolo / týždeň. 1.kolo súťaže bude prebiehať v termíne  od 4.10 

do 10.10. do 23:59hod. 2.kolo súťaže bude prebiehať v termíne  od 11.10 do 17.10. do 23:59hod. 
3.kolo súťaže bude prebiehať v termíne  od 18.10 do 24.10. do 23:59hod. 4.kolo súťaže bude prebiehať 

v termíne  od 25.10 do 30.10. do 23:59hod.  

 
3. Cena spätnej SMS je maximálne jedno euro s DPH. Služba je dostupná pre klientov Slovak Telekom, 

a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. (4-ka). Technicky ju zabezpečuje 
Mediatex, s. r. o. 

 

4. Z prvého súťažného kola bude dňa 11.10.2017 vyžrebovaných 25 jednodňových a 2 celosezónne 
lyžiarske lístky. Z druhého súťažného kola bude dňa 18.10.2017 vyžrebovaných 25 jednodňových a 3 

celosezónne lyžiarskych lístky. Z tretieho súťažného kola bude dňa 25.10.2017 vyžrebovaných 25 
jednodňových a 2 celosezónne lyžiarske lístky. Zo štvrtého súťažného kola bude dňa 31.10.2017 

vyžrebovaných 25 jednodňových a 3 celosezónne lyžiarskych lístkov. Mená všetkých výhercov súťaže 
budú uverejnené v PLUS 7 DNÍ č. 46/2017. Všetci výhercovia tejto súťaže bude priebežne počas a po 

ukončení súťaže kontaktovaní telefonicky a písomne partnerom súťaže. Výsledky súťaže sú konečné, 

bez možnosti odvolania sa proti nim alebo možnosti tieto výsledky akokoľvek rozporovať. 
 

 
 

VII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

 
1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň 
povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže 

je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350 € sú oslobodené od dane. Ceny v tejto súťaži sú 

uvedené v článku IV, bod 3. 
 

2. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je účastník súťaže (výherca) povinný podľa zákona č. 580/2004 Z. 
z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu za 

podmienok uvedených v predmetnom zákone. 
 

3. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť a to bezodkladne ako 

sa o výhre dozvedel.  
 

4. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže (výherca) sám. 
Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany 

účastníka súťaže (výhercu). 

 
 

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

 
1. Organizátor nehradí  účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich účasťou 

v súťaži. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je 

oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu 
predmetu výhry (napr. zmenu termínu). Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné 
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reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne 

aplikovateľné u organizátora a/alebo partnera štandardne pri kúpe ich tovarov alebo služieb. 
 

2. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky 
účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. 

Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne 

alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho 
spolunažívania. 

 
3. Počas preberania výhry a jej využívania, je výherca povinný plne rešpektovať pokyny organizátora, 

partnera, prípadne nimi poverenej osoby. 
 

4. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže. 

Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná ani si uplatňovať 
akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno 

výhry vymáhať. 
 

5. Nepeňažné výhry výhercom zasielajú partneri súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie 

alebo neodovzdanie výhier výhercom súťaže. 
 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v 
súťaži. 

 
 

IX. OSOBNÉ ÚDAJE 

 
1. Účasťou v súťaži účastník vyjadruje a udeľuje svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovávaním 

svojich osobných údajov najmä tým, že organizátor a partner súťaže je oprávnený použiť bezplatne 
jeho meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv, vyhotovovať jeho podobizne  a iné obrazové a 

zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a 

propagačných materiáloch a v internetovom prostredí, bez nároku na finančnú odmenu. 
 

2. Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich osobných údajov dáva každý účastník v zmysle § 4, ods. 3, 
písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a partnerovi súťaže, 

osobám nimi kontrolovaných, ich kontrolujúcich alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom 

a partnerom a ich právnym nástupcom, svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä 
účastníkovho mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónneho čísla a to v rozsahu podľa § 4, ods. 3, 

písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účastník súhlas udeľuje najmä na 
zaradenie údajov do databázy organizátora a partnera súťaže a na ich využívanie na marketingové 

účely organizátora a partnera súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších 
akcií a informovania o nich a informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora a partnera súťaže. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka súťaže sa udeľuje organizátorovi, partnerovi súťaže, 

osobám kontrolovaných, kontrolujúcich alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom a partnerom 
a ich právnym nástupcom a to na marketingové účely, účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, 

prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s organizátorom a partnerom súťaže ako aj na 
spracovanie a využívanie na marketingové účely. Organizátor a partner súťaže majú postavenie 

prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so 

spracovávaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a možno ho 
kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu organizátorovi a partnerovi súťaže odvolať. Odvolanie 

súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným 
subjektom. Organizátor a partner súťaže sú oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže 

neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže má za 
následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Spracúvané osobné údaje je organizátor a partner súťaže 

oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. 
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X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj 

právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež si organizátor 
vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, 

jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, 

s čím účastník bezvýhradne súhlasí. 
 

2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek 

výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia 
pravidiel súťaže má  organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka 

zo súťaže. 

 
3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle prevádzkovateľa súťaže a na internetovej 

stránke www.plus7dni.sk/zimnalyzovacka. 
 

4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich 

sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút. 
 

 
 

 
 


