
Úplné pravidlá súťaže 
„Húsvéti ajándékeső 2022” (Veľkonočná súťaž 2022) 

- pre Slovenskú republiku - 
 
 
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej 
„Húsvéti ajándékeső 2022“ (Veľkonočná súťaž 2022) (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné 

pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže v denníku Új 

Szó, v týždenníku Vasárnap, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim 
spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených 

materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné 
pravidlá. 

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných 

dodatkov.  

 
I. CIEĽ SÚŤAŽE  
1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže je podpora predaja denníka Új Szó, týždenníka Vasárnap, 

návštevnosti webových stránok www.ujszo.com a www.vasarnap.com .  

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

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE  
1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť:  
 

Duel-Press, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 722 517, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 15079/B (ďalej a vyššie tiež ako 

„usporiadateľ“).  

 
2. Organizátorom súťaže je spoločnosť:  
 

Duel-Press, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 722 517, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 15079/B (ďalej a vyššie tiež ako 

„organizátor“).  

 
3. Partnerom súťaže je:  

 

(1.) Glamour Slovakia, a.s., so sídlom Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 244, v 
obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 453/S 

(ďalej len „partner č. 1“)  
 

(2.) dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, v 
obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 8828/B 

(ďalej len „partner č. 2“)  

 
(3.) SKPR STRATEGIES, s. r. o., so sídlom Timravina 13, 811 06 Bratislava, IČO: 47 595 302, v 

obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 95735/B 
(ďalej len „partner č. 3“)  

 

(4.) Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35 702 931, v obchodnom 
registri OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 12143/B 

(ďalej len „partner č. 4“)  
 

(5.) 10/10 COMMUNICATIONS s. r. o., so sídlom Starojánska 9, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 53 
152 310, v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75202/L 

(ďalej len „partner č. 5“)  

http://www.ujszo.com/
http://www.vasarnap.com/


 

 

III. TRVANIE SÚŤAŽE  
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 21. 03. 2022 do 09.04.2021.  
 

IV. VÝHRY V SÚŤAŽI  
1. Partner č. 1 poskytol do súťaže tieto ceny:  

(a) 3 x Betty Barclay Dream Away, parfumovaná voda pre ženy, 20 ml v hodnote 25,90 € s DPH, v 
celkovej hodnote 77,70 € s DPH 

(b) 3 x s.Oliver Pure Sense, toaletná voda pre mužov, 30 ml v hodnote 21,90 € s DPH, v celkovej 
hodnote 65,70 € s DPH 

(c ) 3 x s.Oliver Pure Sense, toaletná voda pre ženy, 30 ml v hodnote 21,90 € s DPH, v celkovej 
hodnote 65,70 € s DPH 

Partner č. 1 poskytol do súťaže celkom 9 cien v celkovej hodnote 209,10 € s DPH.  

 
2. Partner č. 2 poskytol do súťaže tieto ceny:  

(d) 3 x DM drogerie markt darčekové balenie v hodnote 8,05 € s DPH, v celkovej hodnote 24,15 €s 
DPH 

 

3. Partner č. 3 poskytol do súťaže tieto ceny:  
(e) 3 x AVON darčekové balenie v hodnote 28,60 € s DPH, v celkovej hodnote 85,80 € s DPH 

 
4. Partner č. 4 poskytol do súťaže tieto ceny:  

(f) 3 x Henkel darčekové balenie v hodnote 6,63 € s DPH, v celkovej hodnote 19,89 € s DPH 
 

5. Partner č. 5 poskytol do súťaže tieto ceny:  

(g) 3 x SodaStream fľaša v hodnote 12,99 € s DPH, v celkovej hodnote 39,87 € s DPH 
 

(ďalej len jednotlivo „výhra“ alebo spoločne „výhry“).  
 

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE  
1. Na súťaži 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 aspoň 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. 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. Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, 

ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje podľa článku VI. Pravidiel. 

4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže 
nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore 

s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo 

súťaže bez náhrady vylúčená.  

 

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  
Denník Új Szó, týždenník Vasárnap, www.ujszo.com, www.vasarnap.com – „Húsvéti 

ajándékeső 2022“ (Veľkonočná súťaž 2022) 
 

1. Záujemca sa súťaže zúčastní registrovaním sa na webovej stránke www.ujszo.com/jatsszon v termíne 

konania súťaže. 
 

http://www.ujszo.com/
http://www.vasarnap.com/


2. Zaslaním súťažnej odpovede záujemca súhlasí s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane 

súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačila odoslať, čím zároveň potvrdzuje, 
že je starší ako 18 rokov.  

 
3. Záujemca je zaregistrovaný do súťaže a stáva sa účastníkom okamihom odoslania registrácie (ďalej 

len „súťažná registrácia“).  

 
4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane. 

* A – Účastník súťaže udeľuje výslovný súhlas organizátorovi súťaže na spracúvanie osobných údajov 
v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, na marketingové účely (najmä na zaradenie 

osobných údajov účastníka súťaže do databázy organizátora a partnera súťaže za účelom analyzovania 
súťaže ako aj aktivít spojených s organizovaním ďalších súťaží). Účastník súťaže udeľuje výslovný 

súhlas organizátorovi súťaže na účely aktívneho oslovovania a kontaktovania účastníka súťaže o 

aktuálnych ponukách, ako aj komerčných informáciách a to rôznymi formami a prostriedkami (napr. 
elektronickou poštou, smskou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami marketingovej 

komunikácie).  
** B – Účastník súťaže neudeľuje súhlas organizátorovi súťaže na spracúvanie osobných údajov v 

rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo na marketingové účely.  

 
5. Ak záujemca uvedie, že je predplatiteľom denníka Új Szó a zároveň týždenníka Vasárnap, jeho 

registrácia bude do súťaže zaradená 10 x. Ak záujemca uvedie, že je predplatiteľom denníka Új Szó 
alebo týždenníka Vasárnap, jeho registrácia bude do súťaže zaradená 5 x. Ak záujemca uvedie, že nie 

je predplatiteľom žiadneho z týchto titulov, jeho registrácia bude do súťaže zaradená 1 x. 
 

6. Usporiadateľ nie je zodpovedný za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát 

elektronickými alebo telekomunikačnými prostriedkami, alebo nedoručenie súťažnej odpovede na 
uvedené telefónne číslo. 

 

VII. Určenie výhercov: 
1. Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže 

v termíne jej konania platne zaregistrovali vyžrebovaný 21 výhercov výhry.  

 
2. Vyžrebovaní súťažiaci budú o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 

dní od žrebovania, a to prostredníctvom mailu alebo telefonátu alebo listom (ďalej ako „výherná 
správa“).  

 
3. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území 

Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v súťažnej SMS správe, a to do 30 dní po overení jeho 

nároku na výhru.  
 

4. Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť alebo si výhru neprevezme, jeho nárok 
na výhru zaniká a výhra  prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej 

ďalšom použití. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, 

oneskorenie alebo stratu počas prepravy.  
 

5. Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenia platnosti 
predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké 

priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a 

súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z 
každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých 

členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr. 
 

6. V prípade, ak sa do súťaže v termíne jej konania zapojí menej súťažiacich (popr. Menej súťažiacich 
splní podmienky pre zisk výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), ako je 

výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť 

o ich ďalšom použití.  
 



VIII. 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.  

2. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, účastník súťaže (výherca) je 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) a nie je povinný poučiť výhercu ohľadom plnenia jeho daňových 
povinností nad rámec informácií uvedených v tomto štatúte súťaže.  

5. Organizátor nie je povinný uskutočniť dodatočné žrebovanie výhercov v prípade odmietnutia výhry 

výhercom.  
 

IX. 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 

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 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.  
 

X. OSOBNÉ ÚDAJE  
1. 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.ujszo.com/gdpr.  
 



XI. 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.ujszo.com/jatsszon.  

4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov v informáciách 

týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút.  
 


