
 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 
 

Súťaž Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,   
v televíznej relácii "Postav dom, zasaď strom" 

 
1. Názov súťaže 

 
 
Súťaž  Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,  v televíznej relácii "Postav dom, zasaď strom"  
 
 

2. Vyhlasovateľ 
 
Súťaž vyhlasuje spoločnosť :  

• Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  
• Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava  
• IČO: 31335004  
• Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1992  
• Bankové spojenie: 0954638777 / 5900  
• Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I.,oddiel Sa, vložka č. 

479 / B  
• Telefón: 02 / 58 55 58 55  
• web: www.pss.sk  

(ďalej ako „vyhlasovateľ“ súťaže“).  
 
 

3. Organizátor 
 
Súťaž organizuje spoločnosť: 

• Obchodné meno: TRIGON Production, s. r. o.   
• Sídlo: Hríbová 9, 821 05  Bratislava  
• IČO: 35 699 507 
• Dátum zápisu do obchodného registra:  15. 10. 1996 
• Bankové spojenie: 17 11 26 003 /  0900  
• Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, oddiel  Sro, vložka 

č.  11837/B 
• Telefón: 02 / 44458477, 44455191 
• web: www.trigon-production.sk  

(ďalej ako „organizátor“ súťaže“). 
 

4. Trvanie súťaže 
 
od 5. 4. 2008 do  28. 6. 2008    
 



 
5. Účastníci súťaže 

 

Diváci televízie STV , ktorí sledujú  reláciu  "Postav dom, zasaď strom", vysielanej každý 
týždeň v sobotu na tv stanici STV. 

 
 

6. Pravidlá súťaže  
 
Do súťaže bude zaradený každý divák, ktorý správne zodpovie súťažnú otázku odvysielanú 
v rovnakom znení 4 krát za sebou v reláciach "Postav dom, zasaď strom" a svoju odpoveď 
pošle na adresu organizátora súťaže zverejnenú v relácii. Žrebovanie jedného výhercu bude 
v priebehu najbližšej, t.j. v poradí 5. relácie. Počas tejto relácie bude zároveň odvysielaná 2. 
súťažná otázka. Tento model sa zopakuje ešte 2 krát, t.j. spolu 3 krát. Spolu budú 
odvysielané postupne tri súťažné otázky a budú vyžrebovaní postupne traja výhercovia. 

Každý výherca získa výhru 16 000 Sk netto, ktorá mu bude pripísaná na účet stavebného 
sporenia. V prípade, že výherca  nie je klientom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,  bude s ním 
uzatvorená nová zmluva o stavebnom sporení s cieľovou sumou 100 000 Sk. V tom prípade 
nebude výherca hradiť poplatky, t.j. poplatok za uzatvorenie zmluvy a poplatok za vedenie 
účtu. V prípade, že výherca je klientom PSS, a.s., bude mu výhra pripísana na účet 
stavebného sporenia na už existujúcej zmluve.  Ak bude potrebné výhercovi zvýšiť cieľovú 
sumu na už existujúcej zmluve, zvýšenie bude zrealizované bez poplatku za zvýšenie 
cieľovej sumy. 

Súťažne podmienky sú na: 
 www. pss.sk, www.stv.sk/relacieaz/jednotka/postav-dom-zasad-strom/ 
 
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne 
dodržiavať.  
 
 

7. Žrebovanie 
 
Žrebovanie sa uskutoční vrámci relácie odvysielanej dňa 3. 5., 31. 5. a 28.6. 2008. 
 
V reláciách ( termín premiéry) dňa  5. 4.,12. 4.,19. 4. a 26. 4. 2008 bude odvysielaná prvá 
súťažná otázka. V  relácii dňa 3. 5. 2008 bude vyžrebovaný prvý výherca. 
V reláciách  (termín premiéry) dňa 3. 5., 10. 5.,17. 5. a 24. 5.2008 bude odvysielaná druhá 
súťažná otázka. V relácii dňa 31. 5. 2008   bude vyžrebovaný druhý výherca. 
V relácii  (termín premiéry) dňa 31.5., 7.6., 14. 6., 21. 6. 2008 bude odvysielaná tretia 
súťažná otázka. V relácii dňa  a 28. 6. 2008 bude vyžrebovaný tretí výherca. 
 
Organizátor súťaže poskytne vyhlasovateľovi súťaže kontakt na výhercu (meno a priezvisko, 
telefónne číslo alebo e-mailovu adresu).  
V prípade, že výherca  nie je klientom PSS, a. s., do 10 dní ho bude kontaktovať zástupca 
PSS, a. s., a uzatvorí s ním zmluvu o stavebnom sporení (bez poplatkov), na ktorú mu bude 
výhra pripísaná. 
V prípade, ak je výherca klientom PSS, a. s., vyhlasovateľ zabezpečí pripísanie výhry na 
účet stavebného sporenia na už existujúcej zmluve.  
 
Výhercovia budú o výhre písomne informovaní vyhlasovateľom do 10  kalendárnych dní po 
žrebovaní v relácii "Postav dom, zasaď strom". 
 



Výplata výhry v hotovosti je vylúčená. 
 
 
 

8. Zdaňovanie výhier 
 
Výherca nemá daňovú povinnosť. Peňažné výhry budú vysporiadané daňou zrážkou, ktorú 
v zmysle § 8 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, vyberie 
a odvedie správcovi dane vyhlasovateľ súťaže v zákonom stanovenom termíne. 

  

9. Práva vyhlasovateľa súťaže 
 
Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
súťaže podľa vlastného uváženia. 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť 
alebo zrušiť súťaž. Výhry nie sú právne vymáhateľné.  
 
 

10. Iné ustanovenia 
 
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, zamestnanci a obchodní 
zástupcovia vyhlasovateľa sútaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


