
KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  
 

 „Úsmev na hory“ 
 

DEFINÍCIE  
Nasledovné slová a výrazy majú v tomto Štatúte niţšie uvedený význam: 
 
 
Deň žrebovania znamená deň 20.11.2021, kedy sa uskutoční vyţrebovanie 

výhercov Súťaţe spomedzi Účastníkov  
 
Doba trvania Súťaže Súťaţ bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne 

od 20.03.2021 do 20.11.2021 do 12:00 hod. 
 
Organizátor organizátorom Súťaţe je občianske zdruţenie Úsmev pre 

druhých, o.z. so sídlom: Pod Párovcami 7152/151, 921 01 
Piešťany, IČO: 50 607 740, zaregistrované na MV SR pod 
číslom: VVS/1-900/90-49909 

 
Súťaž  znamená spotrebiteľskú súťaţ s názvom „Úsmev na hory“ 

organizovanú výlučne pre koncových spotrebiteľov, ktorá 
prebieha na webovej stránke www.usmevnahory.sk, Facebook, 
Instagram.  
Súťaţ je organizovaná ako propagačná súťaţ a nie je 
hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o 
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
Účastník môţe byť iba fyzická osoba (nepodnikateľ) staršia ako 18 

rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorá splní pravidlá 
Súťaţe uvedené v tomto dokumente  

 
Výhra    do Súťaţe sú venované ceny v hodnote 3000 eur, ktoré 

zverejníme dňom spustenia súťaţe - 20.4.2021. 
Súťaţe sú venované nasledovné ceny: 
 
1. Darčekový poukaz v hodnote 350 eur: Na pobyt "Zdravie v 

Piešťanoch" pre 2 osoby na 2 noci v hoteli Splendid Ensana Health 
Spa Hotel s polpenziou a 3 procedúrami s platnosťou do 31.marca 
2022; 

2. 2x Notebook Lenovo IP 1 14" 3020E 4GB, SSD 64GB, 
82GW002GCK v hodnote 279 eur, (dvaja rozdielni výhercovia); 

3. Darčekový poukaz pre 2 osoby na jednu noc v novej 

modernej dvojlôţkovej izbe s raňajkami v Piešťanoch v hodnote 200 € 

4. 2x tablet Samsung GalaxyTab A 8.0 SM T290 32GB v 
hodnote 160 eur (dvaja rozdielni výhercovia); 

5. kamera GO PRO HERO 7 v hodnote 310 eur; 
6. 2x tandemový zoskok z lietadla z výšky 3000 metrov v 

hodnote 160 eur (dvaja rozdielni výhercovia); 
7.  vyhliadkový let lietadlom v hodnote 130 eur v meste Zvolen; 
8. test potravinovej intolerancie v hodnote 120 eur; 
9  ?? – pre účastníkov, ktorí sa do 15. júna splnia aspoň jeden 

cieľ sú pripravené ďalšie (aspoň 3) ceny. 
     
 

http://www.usmevnahory.sk/


Tento dokument upravuje pravidlá Súťaţe a pravidlá, uvedené v tomto dokumente sú jediné 
a sú záväzné pre všetkých Účastníkov (ďalej len „Štatút“).  
 
 
 
1.MIESTO A ČAS TRVANIA SÚŤAŽE 
 

1. Súťaţ  sa uskutoční v Dobe trvania Súťaţe a je určená pre Účastníkov. 
 
2. Účelom Súťaţe je podpora aktivít Organizátora a pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným deťom a ich rodinám. Súťaţ je určená pre všetkých spotrebiteľov 
spôsobilých k maloobchodnému nákupu. 

 
 
2.PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

1. Súťaţe sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom 
vzťahu s Organizátorom, alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s 
organizovaním Súťaţe. Zo Súťaţe sú vylúčení zamestnanci Organizátora, 
dodávateľských a spolupracujúcich subjektov spojených s organizáciou Súťaţe 
najmä osoby, s ktorými tieto subjekty spolupracovali v súvislosti so Súťaţou ako aj 
ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa Súťaţe 
takáto osoba zúčastní a stane sa výhercom, takejto osobe nárok na výhru nevzniká 
a výhra sa jej neodovzdá; ak jej cena bola odovzdaná, je táto osoba povinná cenu 
vrátiť Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora, resp. 
nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. Výhry alebo účasti v Súťaţi sa 
nemoţno domáhať súdnou cestou. 

2. Účasť v Súťaţi je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v Súťaţi vyjadruje svoj súhlas 
s jej pravidlami upraveným v Štatúte.  

3. Účastník pri registrácii do Súťaţe môţe udeliť Organizátorovi súhlas na zasielanie 
propagačných a marketingových materiálov.  

4. Súťaţe sa môţe zúčastniť Účastník, ktorý v čase konania Súťaţe splní súčasne 
všetky nasledujúce podmienky Súťaţe: 

 v Dobe trvania Súťaţe sa platne zapojí do Súťaţe v súlade s článkom 3. tohto 
Štatútu  

 v termíne najneskôr do 19.11.2021, zaregistruje do Súťaţe prostredníctvom 
registračného formulára k Súťaţi na stránke Organizátora, kde vyplní povinné 
údaje k registrácií v Súťaţi.    

5. V rámci registrácie do Súťaţe horeuvedenými spôsobmi bude Účastník Súťaţe 
poţiadaný o vyjadrenie súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na 
účely realizácie Súťaţe a na marketingové účely Organizátora. Neposkytnutie 
súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely Organizátora nie je 
dôvodom pre odmietnutie účasti na Súťaţi.  

6. Organizátor si vyhradzuje právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených 
podmienok Súťaţe jednotlivými Účastníkmi a rozhodnutie Organizátora v tejto veci je 
konečné, bez moţnosti odvolania. Organizátor si taktieţ vyhradzuje právo 
skontrolovať pravdivosť údajov zaslaných Účastníkom Súťaţe. Osoby nespĺňajúce 
podmienky účasti v tejto Súťaţi alebo konajúce v rozpore so Štatútom nebudú do 
Súťaţe zaradení, prípadne im výhra nebude priznaná. Vymáhanie výhry súdnou 
cestou je vylúčené. 

3.POPIS SÚŤAZE 

http://www.geberit.sk/


1. Účastník si prečíta na internetovej stránke Organizátora príbehy desiatich (10) detí. 
2. Účastník sa zaregistruje na internetovej stránke Organizátora a počas registrácie si 

vyberie jedno (1) z detí, vyplní povinné údaje (email, meno, priezvisko, adresa, 
mesto, psč, tel. kontakt) a túto Súťaţ odporučí aspoň jednému (1) kamarátovi (zadá 
email kamaráta). 

3. Účastník si vyberie minimálnu sumu 20,- Eur za registráciu do Súťaţe. Účastník si 
môţe zvoliť aj ľubovoľne vyššiu sumu za registráciu do Súťaţe. 

4. Účastník zaplatí zvolenú alebo minimálnu sumu prostredníctvom platobnej brány 
TrustPay. Je potrebná platobná karta. 

 z uhradenej sumy Účastníkom bude suma vo výške 10,- Eur prerozdelená 
medzi 10 detí a ich rodiny, ktorých príbehy sú zverejnené na internetovej 
stránke Organizátora 

 časť z uhradenej sumy vo výške  1,- Eur bude podporená organizácia Pure 
Slovakia - kaţdý Účastník symbolicky zasadí jeden stromček v slovenských 
lesoch v roku 2021 (v prípade moţnosti bude zorganizovaný spoločný 
teambuilding, kde sa budú sadiť stromčeky a Účastník bude naň pozvaný a 
môţe sa ho zúčastniť aj osobne s ďalšími členmi rodiny).  

5. Po úspešnej registrácii bude Účastníkovi vytvorený uţívateľský profil.  
6. Kaţdý Účastník po úspešnej registrácií a vytvorení uţívateľského profilu a po overení 

zaslaných údajov, získa od Organizátora štartovací balíček s reklamnými predmetmi, 
ktorými sú "veselé ponožky" (v registrácii si vyberie veľkosť) + fotografiu 
dieťaťa, ktoré si vybral (ďalej len „Štartovací balík“). Uvedené Reklamné predmety 
zašle Organizátor priamo na adresu Účastníka, uvedenú v registračnom formulári a 
to najneskôr do 60 dní od obdrţania registrácie.  

7. Vo svojom uţívateľskom profile bude mať Účastník uvedených 20 cieľov hôr po 
celom Slovensku.  

8. Do Súťaţe o Výhry sa Účastník zapojí tak, ţe Účastník splní aspoň jeden z cieľov 
(Účastník vystúpi na aspoň jednu z určených hôr) a odfotí sa fotkou dieťaťa, ktorá mu 
príde v Štartovacom balíčku. Svoju odfotenú fotografiu nahrá ako súbor .jpg alebo 
.png do svojho uţívateľské profilu (fotka musí mať menej ako 5 MB). 

9. Účastník, ktorý splní aspoň jeden cieľ bude zaradený do ţrebovania o Výhry. 

4. VÝHRA 

1. Organizátor dáva do povedomia Účastníkom Súťaţe, ţe podľa § 9 ods. 2 písm. m) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. sú od dane z príjmov fyzickej osoby 
oslobodené prijaté ceny alebo výhry, ak ich hodnota neprevyšuje 350 eur za cenu 
alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu 
dane Účastníka sa zahrnú len príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu. Organizátor 
Súťaţe nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností výhercu. 

2. Organizátor je povinný oznámiť kaţdému výhercovi hodnotu nepeňaţnej výhry t.j. 
hodnotu Výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa Výhra 
odovzdáva. 

3. Výhru nie je moţné vymeniť za hotovosť alebo poţadovať vydanie inej výhry či 
akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote Výhry. 

4. Organizátor Súťaţe si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu Výhry v porovnateľnej 
kvalite a hodnote. 

5. Organizátor Súťaţe odošle Výhru výhercovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo Dňa 
ţrebovania. 

6. Organizátor Súťaţe nezodpovedá za nedoručenie Výhry, ak bolo spôsobené 
dôvodmi na strane výhercu. 



7. Organizátor Súťaţe má právo Výhru v Súťaţi výhercovi neodovzdať alebo poţadovať 
jej vrátenie v prípade, ak zistí ţe výherca Súťaţe nesplnil podmienky Súťaţe podľa 
tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. 

5. HODNOTENIE SÚŤAŽE 

1. Ţrebovanie Výhry sa uskutoční v Deň žrebovania o 20:00 hod. v sídle 
Organizátora a ţrebovanie bude dostupné na streame FB-stránky Organizátora. 
Výherca Výhry bude o výhre informovaný Organizátorom všetkými dostupnými 
prostriedkami (telefonicky, emailom – za predpokladu, ţe uvedie tieto svoje osobné 
údaje pri registrácii do Súťaţe). 

2. Výherca Výhry je povinný najneskôr do termínu 1.12.2021 potvrdiť Organizátorovi 
svoj záujem o Výhru.   

3. Nárok na Výhru musí byť výhercom uplatnený v zmysle článku 5. bodov 1. a 2. Po 
tomto termíne nárok na Výhru zaniká bez nároku na náhradu v akejkoľvek 
forme. Výhru odovzdá osobne zástupca Organizátora alebo budú Výhry zasielané 
priamo na adresu Účastníka, uvedenú v registračnom formulári. 

4. Informácie o výsledkoch ţrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní 
odo Dňa ţrebovania na webovej stránke Organizátora. 

5. V prípade, ţe si výherca neuplatní nárok na Výhru v stanovenom termíne 
a stanoveným spôsobom, nárok na Výhru definitívne zaniká.  

6. Výherca nemá nárok na zámenu Výhry, výplatu jej hodnoty formou peňaţnej alebo 
inej kompenzácie.  

7. Zapojením sa do Súťaţe dáva výherca svoj súhlas, ţe po vyhodnotení Súťaţe bude 
jeho meno a priezvisko uvedené ako výherca Výhry na webových stránkach 
Organizátora. 

 . STRATA PRÁVA NA VÝHRU  

1. Kaţdý Účastník Súťaţe je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť 
potrebnú na oznámenie a odovzdanie Výhry.  

2. Výherca stratí  nárok na Výhru 

 ak si Výhru nepreberie v čase a mieste určenom Organizátorom,  
 ak si nárok na Výhru neuplatní v termíne podľa čl. 5. bod 2 

3. Organizátor si tieţ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaţe Účastníka, ktorý: 

 konal v rozpore so Štatútom 
 pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi  
 svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora  
 nesplnil podmienky účasti v Súťaţi 

7. SPRACOVANIE IDENTIFIKAČNÝCH A KONTAKTNÝCH ÚDAJOV O ÚČASTNÍKOVI 

1. Účastník Súťaţe poskytne pri registrácii do Súťaţe svoje kontaktné údaje:  
1. Meno, Priezvisko, Kontaktná adresa, e-mail a tel. kontakt (*povinné údaje),  

2. Účasťou v súťaţi Účastník udeľuje svoj súhlas, aby ho Organizátor kontaktoval 
prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov za účelom postupu v súlade so 
Štatútom, vyuţitia práv Účastníka Súťaţe, oznámenia o Výhre a odovzdanie resp. 
doručenie Výhry.  

3. Účastník Súťaţe je oprávnený  (nie však povinný ) udeliť Organizátorovi súhlas na 
zasielanie informácii o novinkách a komerčných a marketingových ponukách 
Organizátora prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov (t.j. na adresu, e-



mail, alebo telefónne číslo). Takto udelený  súhlas je Účastník oprávnený  kedykoľvek 
a bez uvedenia dôvodu odvolať.  

4. Organizátor Súťaţe týmto informuje Účastníkov, ţe za účelom prípadného 
odovzdania Výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to 
uvedené na webovej stránke Organizátora.  

5. Organizátor Súťaţe týmto vyhlasuje, ţe pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov 
bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

8. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Organizátor nezodpovedá za ţiadnu škodu alebo za iné nároky Účastníka Súťaţe v 
súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka, ako aj v 
súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím Výhry v mieste a čase, ktoré určil 
Organizátor.  

2. Organizátor nehradí Účastníkom Súťaţe akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v 
Súťaţi, s prevzatím a/alebo doručovaním Výhry alebo jej uţívaním.  

3. Organizátor nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním Výhry 
výhercovi. Organizátor nezodpovedá za ţiadne škody vzniknuté v súvislosti s 
nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, resp. nevyuţitím Výhry. Organizátor nie je zodpovedný za 
nedostupnosť web stránky Organizátora v dôsledku zlyhania internetu či 
elektronického útoku a ani za ţiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. 

4. Účastník Súťaţe berie na vedomie, ţe výhry z tejto Súťaţe nemoţno podľa ust. § 845 
ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou.  

5. Organizátor nenesie zodpovednosť za nesplnenie povinnosti zdanenia príjmov z 
výhry presahujúce zákonom ustanovenú sumu 350,- Eur výhercom Súťaţe voči 
daňovému úradu. 

6. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Štatút podľa vlastného uváţenia, 
najmä, ale nie výlučne, zmeniť spôsob, miesto a termín ţrebovania, Súťaţ prerušiť, 
pozastaviť, odloţiť, alebo zrušiť úplne a pod.  

7. Štatút (ako aj jeho zmena) budú po dobu trvania Súťaţe zverejnené na webovej 
stránke Organizátora. Účastníci zapojením sa do spotrebiteľskej Súťaţe vyjadrujú 
svoj súhlas riadiť sa týmto Štatútom. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ 
výherca plne nesúhlasí so Štatútom a nesplní poţiadavky z neho pre neho 
vyplývajúce. Ustanovenia tohto Štatútu, priebeh Súťaţe a vyhodnotenie jej výsledkov 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR. 

8. Výhra sa nevydá ani v prípade, ţe Organizátor zistí, alebo bude mať dôvodné 
podozrenie, ţe nárok na Výhru bol uplatnený podvodným konaním alebo v rozpore so 
Štatútom. 

 
V Piešťanoch, dňa 10.2.2021  
 
 
Za Organizátora: MUDr. Veronika Bérešová, štatutárka o.z. Úsmev pre druhých 
 
 
 
 
...................................... 
Úsmev pre druhých, o.z. 


