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Štatút a pravidlá súťaže  

„Vyhraj automobil ŠKODA FABIA na ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2019“ 
 
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Vyhraj automobil ŠKODA FABIA na ŠKODA BIKE 
OPEN TOUR 2019“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo 
vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.  
 

Článok I 
Organizátor súťaže 

 
Organizátorom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, 
identifikačné číslo 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len 
„Organizátor“). 
 

Článok II 
Termín a miesto konania súťaže 

 
Súťaž sa bude konať počas ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2019, ktorá zahŕňa tieto preteky:  

a) ŠKODA Svätojurský MTB maratón 2019 s termínom konania dňa 13. 4. 2019, 
b) ŠKODA Vlko Hron MTB + duatlon štafeta s termínom konania dňa 4. 5. 2019, 
c) ŠKODA MTB MARATÓN LEVOČSKÉ VRCHY – LEVOČA 2019 s termínom konania dňa 25. 5. 2019, 
d) ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice 2019 s termínom konania dňa 15. 6. 2019 a  
e) ŠKODA Horal MTB MARATÓN s termínom konania dňa 10. 8. 2019 

(ďalej len „preteky“). 
 

Článok III 
Účastníci súťaže 

 
1. Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba, občan Slovenskej republiky, s pobytom alebo doručovacou 

adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“), ktorá prejaví súhlas so svojou účasťou v súťaži. 
V prípade maloletého mladšieho ako 16 rokov je potrebné, aby súhlas s jeho účasťou v súťaži udelil jeho zákonný zástupca. 

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže a ich blízke osoby. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené 
v ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je podľa tohto štatútu zo súťaže vylúčená (napr. zamestnanec Organizátora 
alebo osoby, ktorá sa podieľala na vývoji alebo organizácii súťaže, alebo im blízke osoby), výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako 
nebude výhra odovzdaná výhercovi, v prípade ktorého Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania 
podvodného alebo nekalého správania voči Organizátorovi alebo partnerovi súťaže, alebo ktorý poruší tento štatút alebo sa pokúsi 
skresliť celkové výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom. 
 

Článok IV 
Partneri súťaže 

 
Partnermi, ktorí sa podieľajú na organizácii súťaže, sú organizátori jednotlivých pretekov: 

a) Cyklistický klub Svätý Jur, so sídlom Prostredná ul. č. 5, 900 21 Svätý Jur, v prípade ŠKODA Svätojurského MTB 
maratónu, 

b) Cykloklub Vlkanová Witzenmann, so sídlom Továrenská ul. č. 1, 976 31 Vlkanová, v prípade ŠKODA Vlko Hron MTB 
maratónu, 

c) CYKLO SPIŠ, o. z., so sídlom Pri Podkove č. 5, 054 01 Levoča, v prípade ŠKODA MTB maratónu Levočské vrchy – Levoča, 
d) Žilinský pedál, o.z., so sídlom Hečkova ul. č. 24, 010 01 Žilina a BIKE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pod Vajánkom č. 257/28, 

013 03 Varín v prípade ŠKODA MTB maratónu Rajecké Teplice a  
e) Športový klub HORAL – ALTO Slovakia, so sídlom Mierová ul. .č  84, 059 21 Svit, v prípade ŠKODA HORAL MTB 

maratónu, 
(ďalej len každý jednotlivo „organizátor pretekov“ alebo spoločnosti „organizátori pretekov“).  
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Článok V 
Princíp súťaže 

 
1. Účastník sa do súťaže zapojí tým, že sa ako riadne prihlásený (registrovaný) účastník pretekov zúčastní štartu aspoň v 

jednej kategórii na aspoň štyroch pretekoch. Pre splnenie tohto kritéria nie je rozhodujúce, či účastník dôjde do cieľa v pretekoch 
danej kategórie. 

2. Účasť v súťaži je podmienená registráciou, ktorá prebieha pri prihlásení (registrovaní) na jednotlivé preteky alebo priamo na 
pretekoch písomným súhlasom udeleným Organizátorovi, resp. partnerom súťaže. Registráciou do súťaže účastník vyslovuje súhlas 
s jej pravidlami. Registrácia na súťaž nie je podmienkou registrácie na preteky.  

3. Do žrebovania o výhru bude zaradený len každý taký účastník súťaže, ktorý sa ako riadne zaregistrovaný účastník pretekov 
zúčastnil štartu aspoň v jednej kategórii na aspoň štyroch pretekoch, pričom pre účely splnenie tejto podmienky sa sčítavajú len 
účasti účastníka na jednom type kategórie, t.j. buď účasti v individuálnych kategóriách alebo buď účasti v kolektívnych kategóriách 
(rodinná kategória - family). 

Napr. do žrebovania o výhru bude zaradený účastník, ktorý sa zúčastnil na štyroch rôznych pretekoch štartu štyroch rôznych 
individuálnych kategórii, ako aj  účastník, ktorý sa zúčastnil na štyroch rôznych pretekoch štartu štyroch family kategórii. Avšak do 
žrebovania o výhru nebude zaradený účastník, ktorý sa na troch pretekoch zúčastnil troch individuálnych kategórií a na štvrtých 
pretekoch family kategórie. 

4. Overenie splnenia podmienok zaradenia do žrebovania jednotlivými účastníkmi súťaže zabezpečí Organizátor na základe 
informácii o registrácii na preteky a nástupe na štart v jednotlivých kategóriách poskytnutých organizátormi pretekov na základe 
súhlasu účastníkov súťaže. 
 

Článok VI 
Určenie výhercov 

 
1. Výherca súťaže bude určený žrebovaním, ktoré bude realizované za prítomnosti notára po ukončení pretekov ŠKODA Horal 

MTB MARATÓN dňa 10. 8. 2019 v prítomnosti notára.  Do žrebovania budú  zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky 
súťaže určené týmto štatútom, t.j. najmä podmienky uvedené v článku III a V. O žrebovaní bude vyhotovený fotografický záznam, 
ktorý bude uverejnený na sociálnej sieti Facebook Organizátora. 

2. Organizátor vyžrebuje práve 1 (slovom jedného) výhercu a 1 (slovom jedného) náhradného výhercu.  
3. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný Organizátorom na jeho kontaktné údaje uvedené pri registrácii do súťaže. 

Pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné alebo v prípade, ak výherca odmietne výhru (za odmietnutie výhry sa považuje aj 
nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom v lehote 14 pracovných dní) alebo si výhru 
neprevezme najneskôr v lehote 14 dní od dohodnutého termínu prevzatia výhry, Organizátor poskytne výhru náhradnému 
výhercovi. Ak sa nepodarí výhru obdobným spôsobom odovzdať ani náhradnému výhercovi, prepadne v prospech Organizátora.  

4. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo overiť totožnosť výhercu. V sporných prípadoch si Organizátor 
vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o (ne)odovzdaní výhry. Organizátor zabezpečí odovzdanie výhry výhercovi 
v termíne a priestoroch určených Organizátorom. 
 

Článok VII 
Výhra v súťaži 

 
1. Organizátor poskytuje do súťaže celkom jednu výhru určenú jedinému výhercovi. 
2. Výhrou je ŠKODA FABIA COMBI v hodnote 11 786 EUR (slovom jedenásťtisícsedemstoosemdesiatšesť eur) vrátane DPH, 

podľa nasledujúcej špecifikácie: rok výroby: 2019, výkon motora: 55 kW, prevodovka: manuálna. 
3. Výherca nie je oprávnený previesť svoj nárok na výhru akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu, s výnimkou výhercu 

mladšieho ako 18 rokov, ktorého nárok na výhru bude so súhlasom Organizátora postúpený na zákonného zástupcu určeného 
výhercom; inak výherca stratí nárok na výhru.  

4. Výherca nemá právo na zámenu výhry, ani výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.  
 

Článok VIII 
Informácia o zdanení výhry 

 
1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 
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350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od 
dane.  

2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej presnú 
cenu. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota výhry presahuje 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.  
 

Článok IX 
Ochrana osobných údajov 

 
Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Politikou spracúvania osobných údajov (bližšie informácie o spracúvaní 
osobných údajov nájdete na: http://www.skoda-auto.sk/ostatne/sutaze-hlasovania), ktorá tvorí Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť 
týchto pravidiel. 
 

Článok X 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke Organizátora, a nie je hazardnou hrou 

v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani 

prostredníctvom súdu.  
3. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. 

Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. 
nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom 
Organizátorom.  

4. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, 
miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. 

5. Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmenu zverení Organizátor počas doby konania súťaže na internetovej stránke Organizátora 
www.skoda-auto.sk/sutaze.  

6. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na: http://www.skoda-auto.sk/ostatne/sutaze-hlasovania. 
7. Pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto štatúte sú platné a účinné odo dňa ich vyhlásenia. 

 
 
Bratislava, 1. 4. 2019  
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