
Pravidlá súťaže 
S NÁZVOM „S LIŠIAKOM A DENNÍKOM Plus JEDEN DEŇ TO VYHRÁTE“ 

I. CIEĽ SÚŤAŽE 
 

1. Cieľom súťaže je podpora predaja denníka Plus JEDEN DEŇ.  
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky. 
3. Na súťaži sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov. S výnimkou osôb 

uvedených v bode VI.1 tohto štatútu (ďalej len „účastník“).  
 
 

II. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A GENERÁLNY PARTNER SÚŤAŽE 
 

1. Prevádzkovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., 
v zastúpení: Ing. Jozef Dukes, Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 313 472 91, IČ DPH: 
SK2020315033, ČSOB: 0207866813/7500. Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro; vložka č. 17 506/B (ďalej len organizátor). 
 

2. Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48  
Bratislava 25, IČO: 31 335 004, IČ DPH: SK2020834475, bankové spojenie: 954638777/5900, 
Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 479/B. 
(ďalej len generálny partner) 
 

 
 

III. ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE 
 

1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 27. 8. do 7. 10. 2010. Na začiatku súťaže 27. 8. organizátor v denníku 
Plus JEDEN DEŇ vyhlási jej pravidlá.   

2. Základným predpokladom účasti na súťaži je kúpa výtlačku denníka Plus JEDEN DEŇ so stieracou 
kartičkou, a to 27. 8., 10. 9. alebo 24. 9. 2010. (Dátum vkladania stieracej kartičky do denníka sa 
čitateľom včas oznámi reklamou) alebo zaslanie SMS so správnou odpoveďou. 

3. Výhry v súťaži sú v celkovej hodnote 48 600 € a sú nasledovné: 
a) hlavná výhra v hodnote 30 000 € 
b) vedľajšie denné výhry na hraciu kartu v hodnote 5 000 €   
c) výhry v SMS súťaži v hodnote 3 600 € 

4. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona o dani z príjmov 
č.595/2003 v znení neskorších predpisov pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom 
súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže. 

5. Výhry do 165,97 € sú oslobodené od dane. 
 

6. Súťaž je rozdelená na tri základné časti:  
a) V prvej fáze hry o vedľajšie denné výhry stierajú čitatelia na hracej karte políčka s číslami, 

postupne zverejňované denníkom Plus JEDEN DEŇ. V prípade, že po zotretí nájdu 3 zhodné 
symboly v jednom zo 6 hracích políčok, vyhrávajú sumu uvedenú pod políčkom.  

b) Vedľajšie denné výhry na hraciu kartu sú nasledovné: 
 

VÝHRA POČET VÝHERCOV
100 € 6
150 € 5
200 € 4
250 € 3
300 € 2
400 € 1
500 € 1
600 € 1

 
 



c) V druhej fáze hry hrajú čitatelia o hlavnú výhru – 30 000 €. Stačí, ak v priebehu určeného 
časového limitu  (27. 8. – 9. 9., 10. 9. – 23. 9., 24. 9. – 7. 10. 2010.) nazbierajú 10 kupónov, 
ktoré po skončení prvej fázy hry o vedľajšie ceny nalepia na stieraciu kartičku a odošlú na 
adresu redakcie denníka Plus JEDEN DEŇ. Kupóny môžu podľa pokynov v denníku Plus 
JEDEN DEŇ nahradiť žolíkmi.  
 

d) Prehľad uverejnenia kupónov a žolíkov v denníku Plus JEDEN DEŇ: 
 

27.8.2010 1. hracia karta kupón 1 
28.8.2010 1. hracia karta kupón 2 
30.8.2010 1. hracia karta kupón 3 
31.8.2010 1. hracia karta kupón 4 
2.9.2010 1. hracia karta kupón 5 
3.9.2010 1. hracia karta kupón 6 
4.9.2010 1. hracia karta žolík 
6.9.2010 1. hracia karta kupón 7 
7.9.2010 1. hracia karta kupón 8 
8.9.2010 1. hracia karta kupón 9 
9.9.2010 1. hracia karta kupón 10 + žolík 

10.9.2010 2. hracia karta kupón 1 
11.9.2010 2. hracia karta kupón 2 
13.9.2010 2. hracia karta kupón 3 
14.9.2010 2. hracia karta kupón 4 
16.9.2010 2. hracia karta kupón 5 
17.9.2010 2. hracia karta kupón 6 
18.9.2010 2. hracia karta žolík 
20.9.2010 2. hracia karta kupón 7 
21.9.2010 2. hracia karta kupón 8 
22.9.2010 2. hracia karta kupón 9 
23.9.2010 2. hracia karta kupón 10 + žolík 
24.9.2010 3. hracia karta kupón 1 
25.9.2010 3. hracia karta kupón 2 
27.9.2010 3. hracia karta kupón 3 
28.9.2010 3. hracia karta kupón 4 
29.9.2010 3. hracia karta kupón 5 
30.9.2010 3. hracia karta kupón 6 
1.10.2010 3. hracia karta kupón 7 
2.10.2010 3. hracia karta žolík 
4.10.2010 3. hracia karta kupón 8 
5.10.2010 3. hracia karta kupón 9 
6.10.2010 3. hracia karta žolík 
7.10.2010 3. hracia karta kupón 10 

 
 
 

e) Paralelne so súťažou „S lišiakom a denníkom Plus JEDEN DEŇ to vyhráte“ bude od 27. 8. do 
7. 10. 2010 prebiehať v denníku Plus JEDEN DEŇ aj SMS súťaž, v ktorej bude každý deň 
odmenená jedna esemeska so správnou odpoveďou zaslaná do 16.00 hod sumou 100 €.  

 
 



IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PRE HLAVNÚ VÝHRU a DENNÉ VÝHRY 
 
1. Podmienkou účasti v hre je vlastniť stieraciu kartičku priloženú vo vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ 27. 

8., 10. 9., 24. 9. 2010. 
2. Na hracej karte sa stierajú len políčka s tými číslami, ktoré sú uverejnené v denníku Plus JEDEN DEŇ. 
3. Pri overovaní výhry treba postupovať podľa pokynov organizátora súťaže. 
4. V prípade, že čitateľ chce hrať o hlavnú výhru, podmienkou je nalepiť 10 kupónov na zadnú stranu 

stieracej kartičky. Kupóny môže podľa pokynov v denníku Plus JEDEN DEŇ nahradiť žolíkmi. 
5. Vyplnenú stieraciu kartičku s nalepenými kupónmi, prípadne žolíkmi treba zaslať podľa pravidiel súťaže 

uverejnených v denníku Plus JEDEN DEŇ najneskôr do 12. 10. 2010 na adresu redakcie. 
6. Jeden súťažiaci môže súťažiť aj viackrát, podľa počtu kartičiek, ktoré vlastní. 
7. Mená výhercov súťaže zverejníme v denníku Plus JEDEN DEŇ alebo na internetovej stránke 

www.pluska.sk 19. 10. 2010 
 
 

V. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PRE SMS VÝHRY 
 

1. Podmienkou účasti v hre je zaslať SMS v správnom tvare v termíne od 27. 8. do 7. 10. 2010 každý deň do 
16.00 hod.  

2. SMS správa musí byť zaslaná v danom tvare: DEN (medzera) správna odpoveď (medzera) kontaktné 
údaje na číslo 6665. Cena za odoslanú SMS je 0,597 € vrátane DPH. Účastník, ktorý odoslal SMS 
správu, dostáva následne spätnú SMS správu o registrácii do súťaže.   

3. Každá SMS správa, ktorá bude zaradená do zlosovania, musí obsahovať správnu odpoveď na otázku.  
4. Z jedného telefónneho čísla môže byť odoslaný ľubovoľný počet SMS správ. 
5. Poradie SMS správ je jednoznačne určené na základe dátumu a času príchodu SMS správy do systému. 

Ak je uvedený dátum a čas príchodu pri dvoch a viacerých SMS správach rovnaký, rozhoduje o poradí 
prijatia SMS správ systém organizátora. 

6. Žrebovanie sa uskutoční každý deň o 16.00 hod. 
7. Mená výhercov SMS súťaže zverejníme na druhý deň po uverejnení otázky v denníku Plus JEDEN DEŇ 

a na internetovej stránke www.pluska.sk . 
8. Všetkých výhercov budú organizátori kontaktovať telefonicky na základe údajov uvedených v SMS 

správe a prostredníctvom telefónneho čísla, z ktorého SMS správa prišla, a to najneskôr do desiatich 
pracovných dní od ukončenia súťaže. 

 
 

 
VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti na 

súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná 
a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná 
bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť. 

 
2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou 

v súťaži. 
 

3. Účasťou v súťaži účastník udeľuje výslovný súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť 
bezplatne jeho meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv, vyhotovovať jeho podobizne a iné 
obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch 
a propagačných materiáloch a v internetovom prostredí, bez nároku na finančnú odmenu. 

 
4. Poskytnutím svojich osobných údajov dáva účastník súhlas v zmysle § 4, ods. 1, písm. i) zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a generálnemu partnerovi súťaže so 
spracúvaním účastníkovho mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla. Účastník súhlas udeľuje najmä 
na zaradenie údajov do databázy organizátora a generálneho partnera súťaže a na ich využívanie na 
marketingové účely organizátora a generálneho partnera súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, 
na organizovanie ďalších akcií a informovania o nich a informovania o ponuke výrobkov a služieb 
organizátora a generálneho partnera súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka sa 
udeľuje organizátorovi a generálnemu partnerovi súťaže na účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, 
prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s organizátorom a generálnym partnerom súťaže. 
Organizátor a generálny partner súťaže majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných 
ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje 
dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a možno ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu 



organizátorovi a generálnemu partnerovi súťaže odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených 
subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným subjektom. Odvolanie súhlasu počas 
trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Výherca hlavnej alebo vedľajšej dennej 
výhry smie svoj súhlas odvolať najskôr po 5 rokoch odo dňa prevzatia výhry. Organizátor a generálny 
partner súťaže sú oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá svoj súhlas 
podľa predchádzajúcej vety. Spracúvané osobné údaje je organizátor a generálny partner súťaže 
oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. 

 
5. Na účely poskytovania informácií o súťaži zriaďuje realizátor informačnú telefónu linku s tel. číslom 

02/32 153 430 (ďalej len „infolinka“). Infolinka bude v prevádzke počas trvania súťaže každý pracovný 
deň od 9.00 do 16.00 hod.  

 
6. Počas preberania výhry a jej využívania, najmä počas absolvovania hlavnej výhry, je výherca povinný 

plne rešpektovať pokyny organizátora, prípadne ním poverenej osoby. 
 
7. Účastník stráca nárok na výhru v prvej fáze hry o vedľajšie denné výhry, ak sa o ňu neprihlási do 3 

pracovných dní od zverejnenia výherných čísel a uverejnenia posledného kupónu, a to na infolinke 
organizátora súťaže.  

 
8. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.  

 
 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, 
prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. O akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa 
súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať 
organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí. 

 
2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na 
akúkoľvek výhodu plynúcu mu zo súťaže, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia 
z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia 
vylúčiť účastníka zo súťaže. 

 
3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle prevádzkovateľa súťaže a na internetovej 

stránke www.pluska.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………. 

Ing. Jozef  Dukes 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o. 

 
 

 


