
Čitateľská súťaž v týždenníku Markíza
Štatút súťaže   

1. Organizátor súťaže
Čitateľskú súťaž v týždenníku Markíza organizuje spoločnosť TV TIP, a.s., vydavateľ týždenníka 
Markíza so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava IČO: 35 728 426, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka 1524/B (ďalej len „organizátor“).  
Čitateľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti 
jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v čitateľskej súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý 
splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v 
pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi, a ďalej príbuzní zhora uvedených osôb 
v rade priamom, ich súrodenci a manželia.

3. Trvanie čitateľskej súťaže 
Čitateľská súťaž sa začína 9. 9. 2009 a končí 15. 10. 2009

4. Pravidlá súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý zašle na adresu TV TIP, a.s., Jašíkova 2, P.O.BOX 
2, 820 07 Bratislava 27 zásielku obsahujúcu 5 kupónov vystrihnutých z čísel  38, 39, 40, 41 a 42.
Jeden kupón môže byť nahradený 1 žolíkom z čísla 37.  
Špeciálnu SMS prémiu môže získať každý účastník, ktorý pošle SMS tvare TMAR na číslo 6661. 
Cena odpovednej SMS je 0,199 € s DPH/6 Sk s DPH.  

Do súťaže bude zaradená len zásielka obsahujúca 5 kupónov v samostatnej obálke alebo 
korešpondenčný lístok s nalepenými 5 kupónmi s vyznačenými osobnými údajmi: meno, 
priezvisko, adresa, vek a telefónne číslo alebo v prípade špeciálnej SMS prémie  SMS tvare TMAR 
na číslo 6661 S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Počet zásielok 
a SMS nie je obmedzený.

Účastníci sú povinní doručiť na adresu organizátora korešpondenčné lístky s nalepenými kupónmi 
do 30. 10. 2009.  Žrebovanie o výhry prebehne dňa 2. 11. 2009 v priestoroch sídla organizátora pod 
dohľadom notára, ktorý bude dozerať nad regulérnosťou žrebovania a osvedčí priebeh a výsledky 
žrebovania. Výhercovia  budú vyžrebovaní  len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky 
uvedené v týchto pravidlách. 

Žrebovanie výhier sa uskutoční nasledovne:
Zo všetkých zásielok budú postupne vyžrebovaní výhercovia, z ktorých každý získa vždy po jednej 
cene. Žrebuje sa v poradí od prvej ceny po poslednú.

Výsledok žrebovania bude uverejnený na internetovej stránke www.mojcasopis.sk a v týždenníku 
Markíza č. 45 dňa 5. 11. 2009. Výherca hlavnej ceny bude uverejnený aj na www.pss.sk.

5. Výhry/Ceny
Počet cien:7
1. cena:10 000 eur (301 260 Sk) od generálneho partnera súťaže Prvej stavebnej sporiteľne, a. 
s.. Výhra bude po zdanení pripísaná na účet stavebného sporenia výhercu v Prvej stavebnej 
sporiteľni, a. s. Výška prvej ceny po zdanení je 8 100 eur (244 020 Sk). Ak výherca nebude 

http://www.mojcasopis.sk/


klientom PSS, a. s., bude mať novú zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou max. 20 000 eur 
(602 520 Sk) uzatvorenú bez poplatkov, t.j. bez poplatku za uzatvorenie zmluvy a bez poplatku za 
vedenie účtu za r. 2009. V prípade, že výherca bude  klientom PSS, a.  s., a bude potrebné zvýšiť 
cieľovú sumu na existujúcej zmluve, bude zvýšenie max. o 10 000 eur (301 260 Sk) zrealizované 
bez poplatku za zvýšenie cieľovej sumy.

2. cena: Kuchynská linka v hodnote 1 500 eur (45 189 Sk)
3. cena: Koberce v hodnote 1 500 eur (45 189 Sk)
4.-6.cena: umývadlo, vaňa a WC v hodnote 1 046 eur (31 511,80 Sk)
Špeciálna SMS cena: sedacia súprava v hodnote 1 759 eur (52 991, 63 Sk) 

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 Sk 

Za výhru nie je možné požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia 
zodpovedajúceho hodnote výhry. Vyplatenie výhry v hotovosti je vylúčené. Fotografie vecných 
výhier a odmien na reklamných materiáloch majú len informatívny charakter.

6. Odovzdanie výhry
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 
skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje 
právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhercovia budú o výhre a o spôsobe jej odovzdania
informovaní prostredníctvom poskytnutého telefonického kontaktu poskytnutého 
organizátorovi na zásielke, ktorú účastník zaslal organizátorovi.  Organizátor nezodpovedá za 
dôsledky nedosiahnuteľnosti výhercu na ním udanom telefónnom čísle. V prípade, že si výherca 
neprevezme výhru spôsobom oznámeným organizátorom, alebo výhru odmietne/zriekne sa výhry, 
alebo z iných dôvodov nepríde k odovzdaniu a prevzatiu výhry výhercom do 23. 1. 2010, nárok 
výhercu na výhru zaniká bez toho, že by výhercovi týmto vznikal nárok na akúkoľvek kompenzáciu 
zo strany organizátora súťaže. Neprevzaté výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý 
rozhodne o jej ďalšom použití. Výhercu hlavnej ceny, peňažnej výhry 10 000 eur od PSS, a. s., bude 
na základe poskytnutých  údajov  od organizátora súťaže, kontaktovať PSS, a. s.

7. Zodpovednosť organizátora súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať 
a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom 
organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto 
Štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi 
údajmi poskytnutými čitateľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný 
za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré 
neprevádzkuje sám.
Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor 
súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním 
výhier.

8. Dane
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 
595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, 
ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania prevyšujúcej výšku 



165,97 eur (5000 Sk)  podliehajú zdaneniu. 
Výherca hlavnej ceny, peňažnej výhry 10 000 eur  od PSS, a. s., nemá daňovú povinnosť. Penažná výhra 
bude vysporiadaná 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 organizátor súťaže v zákonom stanovenom termíne.

9. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
čitateľskej súťaže podľa vlastného uváženia.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné 
a záväzné.
Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho 
nárok na výhru tým zaniká.

10. Osobné údaje a osobnostné práva 
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a 
spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora 
súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude 
naložené v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. 
Tento súhlas môže účastník súťaže odvolať a to výhradne písomnou formou s preukázateľným 
zaslaním na adresu organizátora.
Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje 
sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami 
spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany 
organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením do súťaže 
taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere 
dodržiavať.

Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie 
svojich osobných údajov organizátorovi súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na 
propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou 
organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných 
informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch, a v prípade jeho vyžrebovania 
ako výhercu hlavnej ceny, peňažnej výhry od PSS, a. s., aj na zverejnenie svojho mena, priezviska 
a bydliska na webovej stránke www.pss.sk.

11. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke 
organizátora www.mojcasopis.sk a na stránke www.pss.sk.  Zapojením sa do čitateľskej súťaže 
vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi 
odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre 
neho vyplývajúce. 
Organizátor zriaďuje mailovú adresu sutaz@tvtip.sk, ktorá bude účastníkom hry k dispozícií 
v termíne od 9. 9. 2009 do 30. 10. 2009 za účelom posielania pripomienok, názorov a podnetov na 
hru. 

V Bratislave 2. 9. 2009
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