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Príloha č. 1 

Štatút súťaže DOBRÝ SUSED 
 
1. Organizátor súťaže 
Propagačnú a čitateľskú súťaž „Dobrý sused“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Petit Press, a.s., so sídlom 
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,       
odd.: Sa, vložka č.: 2471/B   (ďalej len „organizátor“). Hlavným partnerom súťaže je spoločnosť Poštová banka, a.s. so 
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len „hlavný partner“), organizátor a hlavný partner (ďalej spolu aj 
ako „organizátori“).  
 
Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže 
(ďalej len „Štatút“). 
 

2. Účel a cieľ súťaže  
Účelom je podpora značky Poštová banka a produktu Dobrá pôžička na území Slovenskej republiky. 
Cieľom súťaže je formou verejného poďakovania čitateľov oceniť konanie obyvateľov obcí, ktorí sa vyznačujú 
príkladnými a nezištnými činmi v prospech iného obyvateľa alebo obyvateľov obcí a zvoliť z nich jedného, ktorý získa od 
Poštovej banky Hlavnú cenu súťaže.  
Súťaž je určená pre čitateľov týždenníkov MY a denníkov Korzár. 
 

3. Trvanie 

Súťaž bude prebiehať v termíne od 29.6.2015 do 7.9.2015. 
Súťaž bude prebiehať prostredníctvom zapojených 21 tlačených titulov týždenníka MY a 2 tlačených titulov denníka 
Korzár: MY Nitrianske noviny a mutácia, MY Týždeň na Pohroní, MY Naše novosti, MY Trnavské noviny, MY Trenčianske 
noviny, MY Topoľčianske noviny, MY Týždenník pre Záhorie, MY Hornonitrianske noviny, MY Noviny stredného Považia, 
MY Senec- Pezinok, MY Žilinské noviny, MY Kysucké noviny, MY Liptovské noviny, MY Turčianske noviny, MY Oravské 
noviny, MY Banskobystrické noviny, MY Noviny Žiarskej kotliny, MY Novohradské noviny, MY Zvolenskopodpolianske 
noviny,  MY Horehronie a Košickom Korzári a Prešovskom Korzári.  (ďalej len „MY“ a „Korzár“). 
 
4. Spôsob propagácie 
Propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom novín MY a Korzár a prostredníctvom príslušných regionálnych 
podstránok portálu sme.sk, korzar.sk a postovabanka.sk. 
 
 

5. Podmienky účasti v súťaži 
Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, s vekom najmenej 18 rokov 
v čase zapojenia sa do súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Vyplnením prihlasovacieho kupónu súťažiaci vyjadruje svoj súhlas 
s týmto štatútom a ostatnými podmienkami súťaže.  
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a hlavného partnera a ich blízke osoby (v zmysle §116 
Obč. Z. ), ani iné dodávateľské a spolupracujúce subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby a všetky 
osoby, ktoré použil organizátor a hlavný partner na realizáciu súťaže a ich zamestnanci a iné osoby pomocou ktorých 
plnia svoje záväzky. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba, výhra nebude odovzdaná, a v prípade že 
výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy 
organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 
 
6. Spôsob zapojenia sa do súťaže 
Súťažiaci sa do súťaže zapojí odovzdaním vyplneného prihlasovacieho kupónu, v ktorom uvedie svoje meno a adresu, 
ako aj meno a adresu svojho suseda, ktorému chce verejne poďakovať a dôvod, pre ktorý mu chce vysloviť verejné 
poďakovanie a navrhuje mu  odmenu – Hlavnú cenu súťaže.  
Organizátor súťaže je povinný telefonicky overiť súhlas osoby, ktorej chce súťažiaci verejne poďakovať, so zverejnením 
jej mena a fotografie, a so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek a adresa bydliska (ulica 
a číslo, obec, PSČ), telefonický kontakt na účely a po dobu trvania tejto súťaže. 
Pre právoplatné prihlásenie do súťaže je potrebné odovzdať riadne vyplnený prihlasovací kupón v stanovenom termíne 
do 24.7. osobne v pobočkách Petit Press spolu s fotografiou suseda, ktorému chce poďakovať alebo poštou na adresu: 
MY Nitrianske noviny, Sládkovičova 1, 949 01, Nitra. Fotografiu je možné po dohode s organizátorom doručiť 
prostredníctvom e-mailu. 
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o vyradení súťažiacich zo súťaže, ak text poďakovania, fotografia alebo iné 
skutočnosti budú vzbudzovať pochybnosť či je poďakovanie myslené úprimne, je pravdivé a či napĺňa cieľ súťaže. 
Poďakovania a fotografie s menom osôb navrhnutých súťažiacimi budú uverejnené s poradovými číslami v poradí ako 
boli do súťaže doručované a to v týždenníkoch MY vo vydaniach titulov: MY Nitrianske noviny a mutácia, MY Týždeň na 
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Pohroní, MY Naše novosti, MY Trnavské noviny, MY Trenčianske noviny, MY Topoľčianske noviny, MY Týždenník pre 
Záhorie, MY Hornonitrianske noviny, MY Noviny stredného Považia, MY Senec- Pezinok, MY Žilinské noviny, MY Kysucké 
noviny, MY Liptovské noviny, MY Turčianske noviny, MY Oravské noviny, MY Banskobystrické noviny, MY Noviny 
Žiarskej kotliny, MY Novohradské noviny, MY Zvolenskopodpolianske noviny,  MY Horehronie a v denníkoch Korzár vo 
vydaniach titulov Košický Korzár a Prešovský Korzár. 
 
Čitateľ týždenníka MY a denníka Korzár 
Čitateľ (ďalej len „hlasujúci“) sa zapojí do súťaže doručením hlasu pre jednotlivých súťažiacich prostredníctvom 
hlasovacieho kupónu (ďalej len „kupón“) uverejneného v týždenníku MY a denníku Korzár vo vydaniach  od 27.7. 2015 
do 24.8.2015. Hlasovanie bude prebiehať formou hlasujúcich kupónov v termíne od 27.7. do 31.8.2015.  
Hlasujúci na hlasovacom kupóne musí jasne označiť poradové číslo súťažiaceho, ktorému hlasujúci odovzdáva svoj hlas, 
inak bude hlasovací kupón neplatný. Na hlasovacom lístku môže hlasujúci dať hlas len jednému súťažiacemu a teda 
môže byť v ňom uvedené len jedno poradové číslo, v opačnom prípade bude hlasovací kupón zo súťaže vylúčený ako 
neplatný. Hlasujúci pre zapojenie sa do súťaže musí vyplniť v kupóne svoje nadpísané údaje v rozsahu: meno, priezvisko, 
vek, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) a telefonický kontakt; na základe uvedených údajov bude hlasujúci 
v prípade výhry telefonicky upovedomený o výhre. Taktiež nekompletne vyplnený hlasovací kupón bude zo súťaže 
vylúčený ako neplatný. 
 
Zapojením sa do súťaže hlasujúci súčasne vyslovuje súhlas s úplnými pravidlami súťaže , potvrdzuje, že dosiahol vek 18 
rokov a zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a v rozsahu 
uvedenom v Štatúte,  a to najmä  na účely vyhodnotenia súťaže, doručenia výhry a zverejnenia výhercov v rámci súťaže, 
ako aj na účely priameho marketingu organizátora, a to na dobu 10 rokov.  
 
Hlasujúci je povinný riadne vyplnený hlasovací kupón súťaže priniesť buď osobne alebo poslať poštou na adresu 
príslušnej redakcie týždenníka MY a denníka Korzár. 
 
V súťaži je taktiež možné objednať si tzv. „bonusové hlasovacie kupóny“ a to v príslušných redakciách týždenníka MY 
a denníka Korzár. Bonusový hlasovací kupón znamená hlasovací kupón a možno ho použiť  pre vybraného súťažiaceho. 
Podmienkou získania bonusových hlasovacích kupónov je objednávka buď ročného predplatného niektorého z titulov 
týždenníka MY alebo štvrťročného predplatné jedného z denníkov Korzár. Za jedno ročné predplatné novín príslušného 
titulu MY alebo za jedno štvrťročné predplatné denníkov Korzár získa súťažiaci 50 ks bonusových hlasovacích kupónov. 
Hlasy z hlasovacích kupónov budú v príslušnej redakcii organizátora priebežne týždenne sčítavané za účasti zástupcu 
organizátora, hlavného partnera a nezávislého svedka.  
Kupóny po sčítaní budú starostlivo uschované u organizátora a kedykoľvek počas trvania súťaže budú k dispozícii 
k nahliadnutiu. 
Hlasovanie je rozdelené do dvoch fáz. V prvej fáze bude organizátor prijímať kupóny v prospech všetkých súťažiacich. Na 
základe priebežného stavu prijatých hlasov ku dňu 7.8.2015 určí organizátor 16 súťažiacich s najvyšším priebežným 
počtom hlasov a po tomto dátume už bude prijímať hlasy len pre týchto 16 súťažiacich. Zoznam uverejní dňa 10.8.2015 
v periodikách zapojených do súťaže.  
Výsledky súťaže sa určia na základe kupónov prijatých najneskôr ku dňu 31.8.2015. Kupóny doručené organizátorovi po 
tomto dátume sa nebudú brať do úvahy. Víťazom súťaže sa stane súťažiaci, ktorého poďakovanie získalo najviac 
hlasovacích kupónov. 
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 
V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.  
S osobnými údajmi zapojeného účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, 
v znení neskorších zmien. Súhlas so spracovaním údajov v zmysle tohto zákona musí byť súčasťou hlasovacieho kupónu. 
Kupón, ktorý tento súhlas neobsahuje organizátor zo súťaže vyradí a zlikviduje v súlade so zákonom.  
7. Ceny/výhry v súťaži 
Ceny určené organizátormi do súťaže sú rozdelené do dvoch kategórií:  
Hlavná cena 
Hlavnú cenu získava občan, ktorého súťažiaci s najväčším počtom prijatých hlasovacích kupónov označil v prihlasovacom 
kupóne ako toho, komu chce poďakovať za jeho susedské činy. 
Hlavnou cenu je víkendové ubytovanie (2 noci) pre dvoch na Bojnickom zámku, ktoré môže výherca využiť do 30.9.2016. 
 
Cena pre hlasujúceho čitateľa 
Hlasujúci čitateľ môže v žrebovaní získať jednu z piatich „Darčekových kariet“ v hodnote 50 EUR.  
 
8. Žrebovanie výhercu z hlasujúcich účastníkov súťaže 
Žrebovanie výhercov výhier z radov hlasujúcich sa uskutoční v dňoch: 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2015 v priestoroch 
redakcie MY Nitrianske noviny na Sládkovičovej 1 v Nitre. V každom z uvedených termínov organizátor vyžrebuje 
jedného výhercu jednej ceny. 
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Do žrebovania budú zaradené len kupóny tých hlasujúcich, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách 
a len platné kupóny. Organizátor nezodpovedá za chybné údaje uvedené hlasujúcimi v hlasovacích kupónoch. Výsledky 
žrebovania sú konečné, bez možnosti odvolania. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť 
s konečnou platnosťou. Ceny z radov hlasujúcich budú výhercom k dispozícii po 7.9.2015.  
 
9. Odovzdanie výhry 
Odovzdanie hlavnej výhry zabezpečí organizátor súťaže na mieste dohodnutom s príjemcom hlavnej výhry.  
O výhre získanej žrebovaním bude výherca z radov hlasujúcich čitateľov informovaný organizátorom telefonicky 
a zároveň s ním bude dohodnutý spôsob doručenia výhry.  
Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry výhercovi vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 
skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva a výherca túto skutočnosť dokladuje hodnoverným dokladom 
potvrdzujúcim jeho totožnosť.  
Organizátor a výherca prevzatie výhry potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry.  
Žiadnu z cien nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného 
plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny.  
Postúpenie ceny na tretiu osobu je možné len so súhlasom organizátora.  
V prípade, že sa nepodarí s výhercom hlavnej ceny skontaktovať, resp. výherca si cenu neprevezme ani do 14 dní od 
dohodnutého termínu jej odovzdania, jeho nárok na hlavnú výhru zaniká a organizátor je oprávnený kontaktovať 
vyžrebovaného náhradníka.  
 
10. Ceny/Výhry a daň z príjmov 
Výhry zo súťaže 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 získajú výhercovia v tejto súťaži predstavujú výhry pred zdanením.  
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku  
350 EUR, nepodliehajú zdaneniu daňou z príjmu. 
S finančnou hodnotu výhry poskytnutej bude účastník oboznámený v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry. 
Organizátor súťaže nebude znášať a ani kompenzovať žiadnemu výhercovi výhry daňovú povinnosť vyplývajúcu z prijatia 
výhry.  
 
11. Zodpovednosť organizátora súťaže 
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani 
prostredníctvom súdu.  
Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s 
výhrou v súťaži. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.  
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 
Organizátor súťaže nezodpovedá výhercom za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím ceny. 
 
12. Osobitné ustanovenia  
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného 
uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, 
zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže 
konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým 
zaniká. 
 
13. Osobné údaje a osobnostné práva  
Vyplnením prihlasovacieho kupónu a vlastnoručným podpisom na ňom súťažiaci 

- dáva svoj bezvýhradný súhlas organizátorovi súťaže na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých 
pre túto súťaž na účely zaradenia do súťaže v zmysle tohto Štatútu a na marketingové účely organizátora 
súťaže, a to po dobu trvania súťaže od 29.6.2015 do 7.9.2015 v rozsahu: meno, priezvisko, vek a adresa 
bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), telefonický kontakt. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom s 
osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, v znení neskorších zmien. Každý účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol 
organizátorom prostredníctvom Štatútu oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že 
mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. 
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich 
bude v plnej miere dodržiavať. 

- vyhlasuje, že je autorom alebo má vysporiadané autorské práva k poskytnutým fotografiám a súhlasí, aby táto 
fotografia (fotografie) bola zverejnená v tlačených titulov týždenníka MY a denníka Korzár a na web stránkach 
vydavateľstva Petit Press a www.postovabanka.sk a že tento súhlas dáva na neobmedzený čas a súhlas je daný 
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za účelom účasti na súťaži „Dobrý sused“, pričom tento súhlas dáva bezplatne a zároveň súhlasí s tým, že 
zverejnením, poskytnutím alebo iným použitím fotografie v akomkoľvek rozsahu mu nevznikajú žiadne finančné 
nároky na odmenu, 

- v plnom rozsahu súhlasí s podmienkami súťaže „Dobrý sused“, 
- čestne prehlasuje, že osoba, ktorej vyslovuje poďakovanie je plnoletá, oboznámená so zámerom súťaže a jej 

spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, 
- prehlasuje, že všetky ním uvádzané údaje a skutočnosti sú úplné a pravdivé, a berie na vedomie, že v prípade, 

ak by tieto úplné a pravdivé neboli, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a 
nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí. 

 
14. Oficiálne pravidlá 
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže v čase jej trvania  na internetovej stránke 
www.mynoviny.sk, www.korzar.sk  a www.postovabanka.sk. 
Skrátené pravidlá súťaže sa nachádzajú aj v propagačných materiáloch k súťaži. 
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora súťaže.  
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v Štatúte.  
Cena nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre 
neho vyplývajúce pre získanie ceny. 
Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh súťaže, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
 
V Bratislave, dňa  23.6.2015 

         

 

http://www.mynoviny.sk/
http://www.korzar.sk/

