
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
„BÝVAJTE S NAMI LEPŠIE A KRAJŠIE“ 

 
Vyhlasovateľ a partner súťaže 

 
Vyhlasovateľom súťaže je: 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 479/B, Oddiel: Sa (ďalej len 
„Vyhlasovateľ súťaže“ alebo „PSS“). Vyhlasovateľ súťaže vydáva tieto podmienky súťaže. 
 
Partnermi súťaže sú: 
• BAUMIT, spol. s r. o., Zrínskeho 13, 811 03  Bratislava, IČO: 31 368 956, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6692/B, Oddiel: Sro (ďalej 
len „BAUMIT“) 

• REHAU s. r. o., Kopčianska 82 A, 850 00 Bratislava, IČO: 31 364 217, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6273/B, Oddiel: Sro (ďalej 
len „REHAU“) 

• Knauf Insulation, s. r. o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, IČO: 31 628 109, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 13126/S, Oddiel: Sro 
(ďalej len „KNAUF INSULATION“) 

(ďalej len „Partneri súťaže“). 
 

Predmet súťaže 
 
Predmetom súťaže je podanie žiadosti o úver v PSS v súlade s uvedenými podmienkami 
a zaradenie do žrebovania tých klientov, ktorí zároveň udelia Vyhlasovateľovi súťaže písomný 
súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov v stanovenom rozsahu na spracovanie 
Partnerom súťaže na ich marketingové účely. 

 
 

Termín  súťaže 
 
Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017.  
Súťaž bude zverejnená na www.pss.sk/byvajtesnami, www.baumit.sk/aktuality, 
www.rehau.com/sk-sk/ a www.knaufinsulation.sk. 
 
 

Účastníci súťaže 
 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky 
podmienky súťaže. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a obchodní zástupcovia PSS ako aj 
zamestnanci Partnerov súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť 
sa týmito podmienkami. 

 
Podmienky súťaže 

 
Do žrebovania bude zaradený každý, kto si v termíne od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 požiada 
v PSS o úver (s výnimkou úveru na vybavenie domácnosti  a úveru na úhradu záväzkov - t.j. 
refinancovanie úveru) a zároveň udelí PSS písomný súhlas s poskytnutím svojich osobných 

http://www.pss.sk/
http://www.baumit.sk/aktuality
http://www.rehau./
http://www.knaufinsulation.sk/


údajov v stanovenom rozsahu na spracovanie Partnerom súťaže  na ich marketingové účely. 
(vzor viď. príloha č. 1).  
Každý účastník súťaže, ktorý bude zaradený do žrebovania, zároveň dostane od obchodného 
zástupcu PSS v tlačenej podobe brožúru s podrobným popisom cieľov súťaže, ktorá tvorí 
súčasť súťažných dokumentov súťažiaceho a ktorá ho automaticky oprávňuje využiť zľavu na 
výrobky KNAUF INSULATION podľa špecifikácie a podmienok uvedených v brožúre vo výške 
až 50 %, a to do 31.12.2017 (viď. príloha č. 2). 

 
 

Výhry 
Základné výhry: 
• Cena PSS    vklad vo výške 350 € na účet stavebného sporenia v PSS 
• Cena BAUMIT   víkendový pobyt v hodnote 350 € * 
• Cena REHAU   víkendový pobyt v hodnote 350 € * 
• Cena KNAUF INSULATION víkendový pobyt v hodnote 350 € * 

 
* Hotelový šek v hodnote 350 eur na víkendový pobyt (3 dni/2 noci) pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe s raňajkami 
vrátane poukážky na čerpanie reštauračných a iných služieb príslušného hotelového zariadenia, v hoteli a 
termíne podľa vlastného výberu z ponuky viac ako 160 hotelov na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, 
Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, Maďarsku a Poľsku. Hotelový šek je prenosný. 

 
Hlavné výhry: 
• Hlavná cena BAUMIT   50% zľava na tovar až do výšky 3000 € 
• Hlavná cena REHAU   50% zľava na tovar až do výšky 3000 € 
• Hlavná cena KNAUF INSULATION 100% zľava na tovar až do výšky 3000 € 

 
Hlavnú výhru získa výherca:  
- vo forme vouchera na budúci nákup tovaru Partnera s platnosťou do 31. 7. 2018 alebo 
- preplatením tovaru Partnera zakúpeného výhercom (u príslušného predajcu Partnera na 

území SR), za podmienky, že výherca uskutočnil nákup pred jeho vyžrebovaním, najskôr 
však 1. 8. 2016 a zároveň preukáže pokladničný doklad alebo iný daňový doklad o kúpe 
a zaplatení tovaru Partnera. Tento spôsob si musí výherca uplatniť najneskôr do 31. 12. 
2017 a Partner preplatí výhercovi dokladmi preukázanú zľavu do jedného mesiaca od 
predloženia dokladov výhercom. 

 
Všetky uvedené sumy sú vrátane DPH. 

 
 

Žrebovanie 
 
Žrebovanie sa uskutoční v sídle Vyhlasovateľa súťaže za účasti zástupcov PSS, prípadne 
partnerov súťaže.  Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky súťaže a budú zaradení do 
žrebovania, budú každé 2 mesiace vyžrebovaní 4 výhercovia základných výhier, 
a to v nasledovných termínoch: 
 
1. žrebovanie základných výhier dňa 10. 10. 2016 zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali 

v PSS o úver v období od  1. 8. 2016 – 30. 9. 2016   
2. žrebovanie základných výhier dňa 9. 12. 2016 zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali 

v PSS o úver v období od 1. 8. 2016 – 30. 11. 2016   



3. žrebovanie základných výhier dňa 10. 2. 2017 zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali 
v PSS o úver v období od 1. 8. 2016 – 31. 1. 2017   

4. žrebovanie základných výhier dňa 10. 4. 2017 zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali 
v PSS o úver v období od 1. 8. 2016 – 31. 3. 2017   

5. žrebovanie základných výhier dňa 9. 6. 2017 zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali 
v PSS o úver v období od 1. 8. 2016 – 31. 5. 2017 

6. žrebovanie základných výhier dňa 10. 8. 2017 zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali 
v PSS o úver v období od 1. 8. 2016 – 31. 7. 2017 

 
Dňa 10. 8. 2017 budú zároveň zo všetkých súťažiacich, ktorí požiadali v PSS o úver v období 
od 1. 8. 2016 – 31. 7. 2017 vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získajú hlavné ceny.  

 
Každý súťažiaci môže získať max. základnú 1 výhru, t.j. ten, kto vyhrá a následne požiada 
ďalší úver v PSS, už nebude zaradený do žrebovania o základnú výhru.  
Súťažiaci, ktorí nebudú vyžrebovaní, budú zaradení do žrebovania v ďalšom termíne. Do 
žrebovania o hlavné ceny budú zaradení všetci súťažiaci. 

 
 

Odovzdanie výhry 
 

O výhre budú výhercovia informovaní telefonicky, alebo e-mailom, najneskôr do 5 
pracovných dní od vyžrebovania. Zároveň obdržia aj písomné oznámenie o výhre od PSS.  
 
Peňažné výhry  
- Vklad na zmluvu o stavebnom sporení v PSS bude výhercom pripísaný na zmluvu 

o stavebnom sporení najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa žrebovania.  
 
Nepeňažné výhry  
- Víkendový pobyt bude výhercom odovzdaný vo forme šeku do 1 kalendárneho mesiaca 

odo dňa vyžrebovania výhercu.  
- Hlavná cena bude výhercom odovzdaná vo forme voucheru (s platnosťou do 31. 7. 2018) 

do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa ich vyžrebovania.  
Nepeňažné výhry odovzdajú výhercom Partneri súťaže. Za odovzdanie nepeňažnej výhry 
zodpovedá príslušný Partner súťaže, ktorý výhru do súťaže poskytol. 
 
 

Ochrana osobných údajov 
 
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 
(ulica, číslo PSČ, mesto/obec), telefón a e-mail pre účely zaradenia do súťaže a kontaktovania 
za účelom odovzdania výhry a rovnako súhlasí s ich poskytnutím Partnerom súťaže za 
účelom odovzdania výhry a na ich marketingové účely. Udelenie súhlasu je dobrovoľné, na 
dobu trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté. Súťažiaci je oprávnený svoj 
súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla  
Vyhlasovateľa súťaže.  Dňom doručenia takéhoto oznámenia Vyhlasovateľovi súťaže účasť 
súťažiaceho v súťaži zaniká, vrátane práva na výhru. Práva súťažiacich ako dotknutých osôb 
sú upravené v § 28 a nasl. uvedeného zákona.  
 



Osobitné ustanovenia 
 

Na výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažné podmienky 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. Každá zmena je účinná zverejnením. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže 
ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil alebo porušuje pravidlá tejto súťaže alebo ktorý 
realizuje svoju účasť v súťaži v rozpore s dobrými mravmi.  
 

Zdanenie výhry 
 
Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani z príjmov 
č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu. 
Nepeňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani z 
príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu. 
V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, je výherca povinný odviesť daň z príjmu 
a odvod na zdravotné poistenie. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 
Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území SR. 
Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa súťaže 
www.pss.sk/byvajtesnami. Tieto súťažné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia 
súťaže.  
 

http://www.pss.sk/
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