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Štatút a pravidlá súťaže „ŠKODA FABIA ako maľovaná“ 
 
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „ŠKODA FABIA ako maľovaná - 5x auto na 
týždeň“ (ďalej len „súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu 
k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. 
 

1. Organizátor súťaže 
Organizátorom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 
215, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 4775/B (ďalej len „Organizátor“). 
 

2. Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky v termíne od 03. 09. 2018 do 30. 09. 2018 vrátane (ďalej len „doba 
konania súťaže“). 
 

3. Účastníci súťaže 
Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom a doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"), ktorá je zároveň rodičom alebo príbuzným dieťaťa, ktoré nastúpi 
v školskom roku 2018/2019 do prvej triedy základnej školy na území Slovenskej republiky. 
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom 
Organizátora, výhra sa neodovzdá. Ďalej sú zo súťaže vylúčené akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo 
organizácii tejto súťaže, ako aj im blízke osoby. 
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá sa podieľala na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, alebo osoba im blízka, 
výhra sa neodovzdá. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Z. z., v platnom znení, 
Občianskeho zákonníka. 
Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie 
podvodného alebo nekalého správania zo strany niektorého z účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému 
účastníkovi k získaniu výhry, hlavne pokiaľ zistí, že súťažiaci porušili tieto pravidlá alebo sa pokúšali skresliť celkové výsledky 
súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom. 
 

4. Partneri súťaže 
Partnermi a spoluorganizátormi súťaže sú autorizovaní predajcovia značky ŠKODA, ich zoznam nájdete na: www.skoda-
auto.sk/siet.  
 

5. Princíp a podmienky súťaže 
Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní nasledujúce podmienky: 
- V prvý deň školského roka 2018/2019 (03. 09. 2018) odovzdá v mene Organizátor participujúca základná škola každému 

prváčikovi pastelky s letáčikom, ktorý obsahuje podklad na vymaľovanie obrázka a výzvu pre rodiča na zapojenie sa do 
súťaže.  

- Rodič sa zapojí do súťaže tak, že vymaľovaný a krstným menom svojho prváčika podpísaný obrázok prinesie 
k autorizovanému predajcovi značky ŠKODA.  

- Predajca za vymaľovaný obrázok odovzdá rodičovi darček.  
- Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyplniť súhlas s pravidlami tejto súťaže. Súhlas spolu s obrázkom sa u predajcu 

vhodí do pripravenej urny, z ktorej sa po uplynutí doby trvania súťaže vylosujú, dňa 16. 10. 2018, výhercovia. 
- Podmienkou výhry je taktiež prevzatie výhier najneskôr do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia výhry , inak 

prepadnú v prospech náhradných výhercov. 
 

6. Určenie výhercov 
Výhercovia tejto súťaže budú vybraní náhodným losovaním, a to  dňa 16. 10. 2018. Losovanie prebieha za účasti  dvoch 
zástupcov organizátora pričom bude vyhotovený fotografický záznam, ktorý bude k dispozícii na sociálnej sieti Facebook 
Organizátora súťaže. 
Vylosovaní súťažiaci budú po vylosovaní kontaktovaní Organizátorom a to za pomoci kontaktných údajov uvedených 
v súhlase so zapojením sa do súťaže pri odovzdaní vymaľovaného obrázka svojho prváčika. Pokiaľ tieto kontaktné údaje 
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nebudú funkčné, alebo v prípade, že výherca odmietne výhru prijať, prípadne nepotvrdí behom overovacej komunikácie, sa 
skontaktujú náhradní výhercovia. 
Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je 
osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o 
odovzdaní výhry; Organizátor odovzdá výhru výhercovi prostredníctvom autorizovaného predajcu ŠKODA. Výherca je 
povinný si výhru prevziať do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia výhry v opačnom prípade zaniká nárok na výhru. 
Odovzdanie výhry bude prebiehať u autorizovaného predajcu značky ŠKODA. 
 

7. Výhry v súťaži 
Výhry v súťaži: 
- Hlavná cena – 5x Organizátorom vybraný automobil značky ŠKODA na týždeň s plnou nádržou. 
- Vedľajšia cena – 10x balíček značkového ŠKODA Merchandise. 
Do súťaže bude zaradený len súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu. 
 

8. Výhry a daň z príjmu 
Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem premetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 
ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. 
 

9. Osobné údaje a osobnostné práva 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je organizovanie súťaže a zabezpečenie spravodlivého hlasovania. 
Popis účelu spracúvania: Ak ste sa rozhodli zúčastniť našej súťaže, ktorú organizujeme v rámci našich aktivít, použijeme 
Vaše údaje, ak ste účastníkom súťaže, resp. Vaše údaje aj údaje vášho potomka, ak ste zákonným zástupcom účastníka 
súťaže, aby sme Vás mohli zaradiť medzi účastníkov, vyhodnotenia súťaže a zaslanie alebo odovzdanie výhry. Tieto činnosti 
môžeme vykonávať sami alebo prostredníctvom tretích osôb - agentúr. Pomocou týchto údajov zároveň docielime toho, 
aby boli minimalizované situácie, keď jedna osoba hlasuje viackrát. 
Oprávnenie na spracúvanie: Spracúvanie musíme vykonávať, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť svoje 
záväzky z vyhlásenej súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete 
tým spôsobiť, že nebudete zaradení do súťaže. 
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame: Identifikačné údaje, kontaktné údaje 
Doba spracúvania a archivácie: 1 rok od ukončenia súťaže 
Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť: Agentúry zabezpečujúce chod 
súťaže. 
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a 
ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona. 
Zdroj údajov: Priamo od Vás. 
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na: http://www.skoda-auto.sk/ostatne/sutaze-hlasovania.  
 

10. Osobitné ustanovenia 
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru 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. 
Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke organizátora a nie je hazardnou hrou v 
zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, 
alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemôže svoj 
nárok na výhru preniesť na tretiu osobu. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej 
trvania na internetovej stránke Organizátora www.skoda-auto.sk/sutaze Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj 
súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.   
 
Tieto pravidlá sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo dňa zahájenia súťaže, t. j. od 03. 09. 2018. 
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