
Podmienky Veľkej narodeninovej súťaže Žilinského večerníka 2019 

 

Účel 

Účelom týchto podmienok je upraviť pravidlá Veľkej narodeninovej súťaže (ďalej len „VNS“). 

zverejnenej v printovej podobe Žilinského večerníka (ďalej len „ŽV“). Tieto podmienky sú spolu s 

informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 týchto podmienok 

jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej VNS tak, aby boli presne a 

zrozumiteľne určené podmienky súťaže.  

 

I Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PUBLISHING HOUSE, a. s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina, 

IČO: 46 495 959, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 

10764/L (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).  

2. Organizátorom súťaže je spoločnosť PUBLISHING HOUSE, a. s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina, 

IČO: 46 495 959, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 

10764/L (ďalej len „organizátor súťaže“).  

 

II Účel súťaže 

1. Cieľom súťaže je podpora predaja printovej podoby ŽV.  

2. Súťaž je spravidla oznámená v texte príslušného čísla printovej podoby ŽV.  

 

III Trvanie súťaže 

1. Termín trvania súťaže je prvého vydania v ktorom bol zverejnený prvý súťažný kupón, t. j. od 8. 

januára 2019 do termínu žrebovania a to 27. februára 2019.  

 

IV Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.  

2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V týchto podmienok 

(ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII bod 1 týchto 

podmienok.  

 

V Priebeh súťaže 

1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť odoslaním kompletne vyplnených siedmych súťažných 

kupónov na adresu PUBLISHING HOUSE, a. s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina alebo súťažné 

kupóny donesie osobne na adresu PUBLISHING HOUSE, a. s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina. Je 



potrebné nazbierať 7 ks narodeninových kupónov uverejnených v Žilinskom večerníku č. 1-2/2019 – č. 

9/2019. Ak bude niektorý z kupónov chýbať, je možné ho nahradiť žolíkom uverejneným v Žilinskom 

večerníku č. 9, ktorý plnohodnotne nahradí akékoľvek kupón, ktorý bude chýbať. Kupóny je možné 

doručiť najneskôr do 26. 2. 2019 do 16. h.  

2. Účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť aj viackrát.  

3. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne 

podmienky súťaže uvedené v bode 1.  

4. Mená vyžrebovaných výhercov budú uverejnené v Žilinskom večerníku č. 10/2019. 

 

VI Výhra a jej odovzdanie 

1. Zoznam jednotlivých cien a príslušných výhier:  

1. FORD EDGE s plnou nádržou na víkend 
2. Športový výstroj značky ATOMIC v hodnote 500 €  
3. Trojdňový pobyt pre dve osoby v Hoteli Patria na Štrbskom Plese so vstupom do wellness a 
raňajkami  
4. Dvojdňový pobyt so vstupom do wellness v kúpeľoch APHRODITE v Rajeckých Tepliciach 
(pobyt sa vzťahuje na rezerváciu ubytovania iba počas pracovných dní – pondelok až piatok) 
5. Dvojdňový pobyt vo vybranom hoteli spoločnosti TMR so vstupom do wellness a SPA***, 
tmrhotels.com  (bližšie podmienky uplatnenia nájdete v prílohe pod názvom Príloha TMR) 
6. Pánske hodinky značky Berucci  
7. Dámske hodinky značky Berucci  
8. Tínedžerské hodinky značky Berucci  
9. ProfiZYM plus – Vysokoúčinný komplex enzýmov neživočíšneho pôvodu – Lekáreň 
Samaritán – J. Milca, Žilina  
10. Pánsky parfum EISENBERG PARIS  
11. Dámsky parfum EISENBERG PARIS  
12. Darčekový balíček od spoločnosti Kia Motors v hodnote 60 €  
13. Darčekový balíček od spoločnosti Kia Motors v hodnote 40 €  
14. Darčekový balíček od spoločnosti Kia Motors v hodnote 20 €  
15. Darčekový poukaz v hodnote 30 € na nákupy v sieti KLENOTY AURUM, 
www.klenotyaurum.sk (poukaz je platný len do 30. júna 2019) 
16. Chivas Regal – škótska whisky  
17. Chivas Regal – škótska whisky  
18. Ročné predplatné magazínu BREAK  
19. Ročné predplatné magazínu BREAK  
20. Kľúčenka Keygoes: Chili a ročné predplatné Žilinského večerníka  
21. – 28. Fľaša vína (0,7 l) značky Movino  

 

2. Verejné žrebovanie sa uskutoční 27. 2. 2019 o 13.h v zasadačke redakcie na adrese Jána Milca 6, 010 

01 Žilina. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený zverejnením výhercov v Žilinskom 

večerníku č. 10/2019. Výherca si výhru preberie osobe na inzertnom mieste Žilinského večerníka na 

ulici Jána Milca 6 v Žiline, poštou sa výhry neposielajú. V prípade, ak sa výherca súťaže do 14 

kalendárnych dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru 

neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.  
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3. Ak si výherca výhru v stanovenom čase na inzertnom mieste ŽV nevyzdvihne, takýto výherca stráca 

nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok 

na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.  

4. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky 

súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote 

alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť 

za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v 

príslušnom súťažnom príspevku.  

 

VII Osobitné ustanovenia 

1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia 

§ 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.  

2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom 

organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa 

neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.  

3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho 

usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť 

podmienky súťaže.  

4. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia 

kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ 

súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra 

doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.  

5. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné 

poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom 

vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej 

povinnosti výhercu súťaže.  

6. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto 

vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.  

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ 

súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie 

o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a marketingové účely 

vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.  

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek 

bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný 

zverejniť na web stránke www.zilinskyvecernik.sk.  

 

VIII Ochrana osobných údajov 

1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako 

prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o 

http://www.zilinskyvecernik.sk/


ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval printovej podobe ŽV jeho 

osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom vyhodnotenia súťaže, 

ďalej za účelom vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej 

vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho 

súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné 

informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.  

2. Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o 

stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu 

nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu 

osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti 

namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.  

3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v 

rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, 

čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania 

zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.  

 

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Tieto podmienky VNS sú zverejnené na stránke www.zilinskyvecernik.sk a sú uložené u vyhlasovateľa 

súťaže.  

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto podmienok u vyhlasovateľa 

súťaže. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže PUBLISHING HOUSE, a. s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 

Žilina, IČO: 46 495 959, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, 

vložka č. 10764/L. 
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