
PODMIENKY SÚŤAŽE 

„S PSS AJ NA DOVOLENKE“ 

 
 

I. 
Preambula 

Podmienky súťaže „S PSS aj na dovolenke“ sú záväzným dokumentom, ktorý upravuje 
pravidlá uvedenej súťaže a určuje podmienky riadneho priebehu tejto súťaže. Súťaž je určená 
pre fyzické osoby, ktoré sú fanúšikmi oficiálnej stránky Prvej stavebnej sporiteľne na 
Facebooku (ďalej len „Súťažiaci“). 
 
 

II. 
Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 
(ďalej len „PSS“). 
 
 

III. 
Termín konania súťaže 

Súťaž sa koná v termíne od 2.7.2014 do 31.8.2014: 
 
1.fáza: 1.7. – 15.8. zasielanie fotografií na riesenieprebyvanie@gmail.com alebo správou na 
oficiálnu fanpage PSS na Facebooku; 
2.fáza: 16.8. – 31.8 hlasovanie o najlepšiu fotografiu udelením like. 
 
 

IV. 
Výhry 

Výhra bude peňažná – vklad v hodnote 300€, 200€ a 100€ buď na už existujúcu zmluvu 
o stavebnom sporení, alebo na novú zmluvu o stavebnom sporení (bez poplatku za 
uzatvorenie zmluvy): 
1. cena zmluva o stavebnom sporení s vkladom/vklad 300€,  
2. cena zmluva o stavebnom sporení s vkladom/vklad 200€,  
3. cena zmluva o stavebnom sporení s vkladom/vklad 100€. 
 
 

V. 
Podmienky súťaže 

Vyhrať môže každý, kto pošle fotografiu zo svojej letnej dovolenky, na ktorej bude viditeľný 
brand PSS (fotografia nesmie byť upravovaná graficky). Brand PSS predstavuje: nápis Prvá 
stavebná sporiteľňa, resp. PSS, farby spoločnosti, lišiak či logo. Fotografiu treba zaslať buď 
prostredníctvom správy na oficiálnej fanpage Prvej stavebnej sporiteľne, alebo na e-mail 
riesenieprebyvanie@gmail.com. Fantázii sa medze nekladú. V auguste sa všetky zaslané 
fotografie zverejnia na fanpage PSS a spustí sa hlasovanie o najkreatívnejšiu 



a najobľúbenejšiu fotografiu. Víťaznými sa stanú 3 fotografie, ktoré budú mať k 31.8.2014 
najvyšší počet „like“. Výhercovia musia byť zároveň aj fanúšikmi stránky. Spolu s 
fotografiou je nutné uviesť aj kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefonický a e-mailový 
kontakt). 
 
V prípade Súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov 
vyplývajúcich z účasti v súťaži alebo z výhry v súťaži vyžaduje účasť alebo konanie jeho 
zákonného zástupcu, ktorý sa osobne zúčastní odovzdávania výhry a uskutoční všetky právne 
úkony ako zákonný zástupca neplnoletého Súťažiaceho, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne 
záväzné právne predpisy. 
 
 

VI. 
Vyhlásenie výsledkov 

Mená výhercov budú zverejnené 2.9.2014 na stránke www.pss.sk a na Facebooku na 
oficiálnej stránke Prvej stavebnej sporiteľne. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky 
alebo e-mailom od zástupcu spoločnosti na kontaktné telefónne číslo alebo e-mail uvedený pri 
fotografii, ktorú zaslal do súťaže. Zároveň s ním bude dohodnutý aj spôsob odovzdania výhry.  
 
Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.  Vyhlasovatelia súťaže majú 
právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, že účastník súťaže poskytne 
podklady nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. 
 
 

VIII. 
Zdanenie výhry 

Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o  dani z príjmov 
oslobodená od dane. 
 
 

IX. 
Porušenie podmienok súťaže 

Ak Súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca 
nárok na účasť v žrebovaní. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v 
prípade, ak víťaz súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok 
súťaže. 
 

X. 
Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aby vyhlasovateľ súťaže prostredníctvom 
tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil meno a textové 
záznamy účastníka súťaže. 
 
Výherca súťaže zároveň podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v 
platnom znení udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas, aby osobné údaje poskytnuté v 
priebehu tejto súťaže boli až do odvolania tohto súhlasu spracovávané vyhlasovateľom súťaže 



za účelom vyhodnotenia súťaže a prípadného ďalšieho marketingového spracovania, ako je 
ponuka produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách, zahŕňajúce aj 
telefonické kontaktovanie a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, 
direct e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov. 
 
V prípade odmietnutia tohto súhlasu výhercom podľa predchádzajúceho odseku alebo jeho 
podmieňovaním, stráca výherca nárok na výhru a výhra bude odovzdaná ďalšiemu 
vyžrebovanému výhercovi. 
Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracovávať v súlade s 
jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení. 

XI. 
Osobitné ustanovenia 

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci PSS a obchodní zástupcovia PSS.  

Na výhru nie je právny nárok. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa 
vyššie uvedenými ustanoveniami. Vyhlasovateľ akcie si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek 
obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. 
 
 
 
Bratislava, 1.7.2014 


