
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

s názvom „VIANOCE BEZ LEPKU“  
1) CIEĽ SÚŤAŽE 

1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže je branding časopisu - ročenky BEZlepku a www.bezlepku.sk. 

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky 
prostredníctvom časopisu BEZlepku na webovej stránke www.bezlepku.sk a facebooku 
časopisu BEZlepku. Hlasovanie súťaže je špecifikované prostredníctvom zasielania SMS. 
Princíp súťaže spočíva v zaslaní SMS, prostredníctvom ktorej môžu účastníci súťaže vyhrať 
vecné výhry. 

2) ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

Organizátorom súťaže je spoločnosť:  

Ing. Alena Sukupová Q - MEDIA, Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 34380337, zapísaná v 
Živnostenskom registri vedenom OÚ Martin, vložka č.: 506-7842 

(ďalej len „Organizátor“). 

Partnerom súťaže je: 

1)  EsoSvet s.r.o., Priehradná 526/19, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47191945 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59281/L 

(ďalej len „Partner č. 1“) 

2) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., Lastomírska 1 071 01 Michalovce, IČO: 31651321 zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 238/V  

(ďalej len „Partner č. 2“) 

3) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36283576 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10331/N  

(ďalej len „Partner č. 3“) 
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4) NOVALIM spol. s r. o., Čárskeho 3466/1, 841 04 Bratislava, IČO: 30775230 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1950/B  

(ďalej len „Partner č. 4“) 

5) Fit Bakers, s.r.o., Nad Plážou 15/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47885700 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 27192/S  
(ďalej len „Partner č. 5“) 

6) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31335632 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3763/B 

(ďalej len „Partner č. 6“) 

7) BONDUELLE, spol. s r.o., Hybernská 24, čp. 1009,  110 00 Praha 1, IČO: 40767981 vedená 

u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 3033  

(ďalej len „Partner č. 7“) 

8) EUROMEDIA GROUP, a.s., Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 49709895, 
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 21754 

(ďalej len „Partner č. 8“) 

9) Kleis, spol. s r.o., Staňkova 377/27, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 46903577 vedená u 
Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 5973  

(ďalej len „Partner č. 9“) 

10) Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 48193224 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37621/V 

(ďalej len „Partner č. 10“) 

11) HIMALYO SE, Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praha 7, IČO: 06610889 vedená Městského 

soudu v Praze, spisová značka: H 2053 

(ďalej len „Partner č. 11“) 

 

3) TRVANIE SÚŤAŽE 

Súťaž sa uskutoční v termíne od 10.10. 2019 do 08. 12. 2019 a trvá od 0:00 hod. uvedeného  

dátumu do 23:59 hod. posledného dňa uvedeného dátumu. 

 



4) VÝHRY V SÚŤAŽI 

Výhrami v súťaži sú produkty, ktoré do súťaže VIANOCE BEZ LEPKU poskytli partneri súťaže. 
Výhercovia získajú produkty v hodnote 250 EUR, 200 EUR, 150 EUR, 100 Eur a 50 EUR s DPH. 

Víťazom s nárokom na cenu môže byť iba účastník, ktorý splnil podmienky pre zaradenie do 
súťaže o ceny. 

 

5) ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 
plne spôsobilá na právne úkony, ktorá najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla vek 18 rokov 
(ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry 
predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť na súťaži výlučne 
za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na 
udelenie súhlasu) je vylúčené. 

2. Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami 
súťaže a ich akceptuje. 

3. 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. 

4. Účastník súťaže „VIANOCE BEZ LEPKU“ sa zapája a hlasuje v súťaži prostredníctvom 
odoslania súťažnej SMS správy v správnom formáte. 

5. Organizátor si prostredníctvom spoločnosti A SMS vyhradzuje právo preveriť hlasujúcich v 
prípade porušenia pravidiel hlasovania. 

6. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými 
v tomto štatúte, ktorý na začiatku súťaže organizátor uverejní na webovej stránke 
www.bezlepku.sk 

 

6) PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

1. Základným predpokladom účasti v súťaži SMS je hlasovanie v termíne od 10.10. 2019 do 
08. 12. 2019. 

2. Účastníkom súťaže sa stane každý, kto odošle súťažnú SMS správu v správnom tvare.  

3. Hlasovanie: 



Z hľadiska podmienok súťaže, za platný hlas sa považuje SMS správa odoslaná na určené 
telefónne číslo v nasledovnom tvare: 

BEZLEPKU (medzera) Meno Priezvisko, Korešpondenčná adresa  

Príklad správne zadanej SMS správy:  

BEZLEPKU Nina Nováková, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava 

Správne zadaný text je potrebné odoslať formou SMS na štvorčíslie 6663. Cena SMS je 
maximálne 1.00 EUR vrátane DPH. Služba je dostupná pre klientov sietí Orange, T-Mobile, 
Telefónica O2 a 4ka a technicky súťaž zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 
03 Bratislava, IČO 35 830 387. 

 

7) ODOSIELANIE VÝHIER 

Organizátor zabezpečí odovzdanie výhier výhercom do 20 dní od uskutočnenia žrebovania. 
Výhry budú výhercom odosielané vo forme poistenej poštovej zásielky. Ak sa nepodarí na 
základe známych údajov kontaktovať výhercu, doručiť výhercovi výhru, resp. ak si výherca 
osobne neprevezme výhru v sídle organizátora, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká 
uplynutím dvoch mesiacov od vyžrebovania výhercov. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a 
pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor. 

Výherca má právo výhru písomne odmietnuť v lehote 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní 
odo dňa uverejnenia informácie o výhre v súťaži na www.bezlepku.sk  na adrese: Ing. Alena 
Sukupová Q - MEDIA, Thurzova 16, 036 01 Martin. Pre potreby určenia začiatku plynutia 15 
dňovej lehoty na zaslanie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu sa považuje deň nasledujúci 
po dni odo dňa uverejnenia informácie o výhre v súťaži na www.bezlepku.sk. Odmietnutím 
výhry nárok výhercu na výhru zaniká a organizátor je oprávnený ponúknuť výhru 
náhradnému výhercovi podľa poradia, v akom boli náhradní výhercovia vyžrebovaní. 

 

8) 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 za 
akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je 
možné 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 
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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 aká 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 zasielajú výhercom partneri súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za 
nedoručenie alebo za neodovzdanie výhier výhercom súťaže. 

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

7. Táto súťaž s poukazom na ust. § 3 ods. 4 písm. e) a § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o 
hazardných hrách a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie 
je hazardnou hrou. 

 

9) OSOBNÉ ÚDAJE 

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré 
upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou 
od 25. 5. 2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných 
údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na 
webovej stránke www.bezlepku.sk 

  

10) DAŇOVÁ POVINNOSŤ 

Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom 
dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 
Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný 
zdaniť iba sumu prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom 
rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi 
písomne oznámi. 



11) ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

1. Účasť v tejto propagačnej súťaži je dobrovoľná. Organizátor neposkytuje účastníkom 
súťaže náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor 
súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych alebo neúplných 
údajov účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím 
výhry z dôvodov na strane účastníka súťaže. 2. Organizátor nenesie zodpovednosť za vady 
služieb mobilných operátorov a poskytovateľov internetových služieb, za prepravné a 
doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo 
sám. 

 

12) 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. 
Organizátor si takisto 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. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na 
akúkoľvek výhodu, ktorá mu plynie zo súťaže, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného 
podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo ak bude účastník súťaže akýmkoľvek 
spôsobom poškodzovať dobré meno a povesť organizátora alebo ktoréhokoľvek partnera má 
organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. 

3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora súťaže a na 
internetovej stránke www.bezlepku.sk 

4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov v 
informáciách týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút. 

Ing. Alena Sukupová Q - MEDIA  

 

 

 


