
 
 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY  

„Vyhrajte s lišiakom každý mesiac 5 x 1000 eur“  

1. Názov súťaže  
 

Súťaž „Vyhrajte každý mesiac 5 x 1 000 eur od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.“ (ďalej len „súťaž“) 
vyhlasuje spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., (ďalej len „vyhlasovateľ“)  

2. Vyhlasovateľ  

Súťaž vyhlasuje spoločnosť :  
• Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  
• Právna forma: akciová spoločnosť  
• 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., odd. 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: BRAND ADVERTISING, s. r. o.    
• Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
• Sídlo: Moskovská 15, 811 08 Bratislava  
• IČO: 357 00 858  
• Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1996  
• Bankové spojenie: 2625040925/1100  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
 11955/B  
• Telefón: 02 / 5441 9350, 5441 9348  
• Web: www.branda.sk (ďalej ako „organizátor“ súťaže“).  



4. Trvanie súťaže  

Súťaž začína 1. mája 2009 a končí 15. septembra 2009.   

5. Účastníci súťaže  

Súťaž je organizovaná pre občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí sa dobrovoľne zapoja do súťaže 
a splnia stanovené súťažné podmienky.  

6. Podmienky súťaže  

Do súťaže bude zaradený každý, kto splní podmienky uvedené v písmenách a/ a b/: 

a/ V období trvania súťaže uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, zaplatí príslušné poplatky 
(poplatok za uzatvorenie zmluvy a poplatok za vedenie účtu) a vloží na zmluvu aspoň jeden 
odporúčaný mesačný vklad. Výška odporúčaného mesačného vkladu závisí od zvolenej cieľovej 
sumy a tarify zmluvy o stavebnom sporení. Poplatok za uzatvorenie zmluvy, poplatok za vedenie 
účtu a odporúčaný mesačný vklad musia byť pripísané na novej zmluve o stavebnom sporení 
najneskôr v deň žrebovania.  
 
b/ V súťažných návratkách uverejnených v tituloch Nový Čas Bývanie, Nový Čas pre ženy, Nový 
Čas Víkend, Nový Čas Nedeľa, Život, Rebecca, Eva a IN správne odpovie na súťažnú otázku, 
vyplní údaje (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefón, e-mail, číslo zmluvy, dátum 
a podpis), návratku vystrihne a doručí ju na uvedenú adresu vyhlasovateľa v obálke s heslom 
„LIŠIACKA VÝHRA“.  

Odpoveď na uvedenú otázku bude možné nájsť v texte inzerátu alebo na stránke www.pss.sk. 
Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí, aby všetky doručené návratky boli za príslušný mesiac vložené do 
osudia, z ktorého budú vyžrebovaní piati výhercovia, ktorí splnili všetky stanovené podmienky 
súťaže. Súťažné podmienky budú zverejnené na web stránke www.pss.sk. Účasťou v súťaži 
vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.  

 
7. Žrebovanie  

Každý mesiac bude vyžrebovaných päť výhercov, z ktorých každý získa peňažnú výhru v hodnote 
1 000 eur netto, ktorá mu bude pripísaná na účet stavebného sporenia. Počas trvania súťaže sa 
mesačné žrebovanie zopakuje 4 krát a celkovo budú vyžrebovaní dvadsiati mesační výhercovia. 
Vyplatenie výhry v hotovosti je vylúčené. Po vyžrebovaní výhercu bude skontrolované, či boli 
splnené stanovené podmienky súťaže. V prípade, že vyžrebovaný výherca nesplnil stanovené 
podmienky súťaže, žrebovanie sa zopakuje, až kým nebudú vyžrebovaní piati výhercovia, ktorí 
splnili podmienky súťaže. Všetky žrebovania sa uskutočnia za účasti notára. Mená výhercov 
mesačných žrebovaní budú zverejnené na web stránke www.pss.sk, hneď nasledujúci deň po 
žrebovaní.  

Návratky treba doručiť na adresu vyhlasovateľa: 
-za máj do 15. 6. 2009 
-za jún do 15. 7. 2009 
-za júl do 14. 8. 2009 
-za august do 14. 9. 2009 



Jednotlivé žrebovania sa uskutočnia mesačne: 
-za máj sa žrebovanie uskutoční 19. 6. 2009 
-za jún sa žrebovanie uskutoční 20. 7. 2009 
-za júl sa žrebovanie uskutoční 20. 8. 2009 
-za august sa žrebovanie uskutoční 21. 9. 2009 
 
8. Zdaňovanie výhier  

Peňažné výhry budú vysporiadané daňou zrážkou, ktorú v zmysle § 8 Zákona č. 595/2003 Z.z. o 
dani z príjmu v znení neskorších predpisov, pri pripísaní na účet stavebného sporenia výhercu 
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, hlavne má právo vyhlásiť súťažnú návratku, príp. návratky, ktoré 
nespĺňajú stanovené súťažné podmienky, za neplatné, pokiaľ existuje odôvodnená pochybnosť o 
spôsobe získania, či uplatnenia návratky, ktorá by bola v rozpore s týmito pravidlami.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo 
zrušiť súťaž. Vyhlasovateľ súťaže môže organizovať odovzdávanie výhier ako verejnú udalosť s 
účasťou výhercu, po jeho predchádzajúcom súhlase. 

10. Osobné údaje – Informácia o spracúvaní osobných údajov  

Vyhlasovateľ súťaže, uvedený v záhlaví týchto pravidiel, je prevádzkovateľom informačného 
systému Sútaž, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov 
spracúvania spracúvané osobné údaje fyzických osôb zapojených do súťaží (ďalej len „dotknuté 
osoby“), vyhlásených vyhlasovateľom v rámci svojich marketingových aktivít, za účelom ich 
zhromaždenia pre žrebovanie a odovzdanie výhry výhercom, vrátane ich zverejnenia, ako aj 
osobné údaje fyzických osôb, ktoré súhlasili s využitím svojich osobných údajov pre iné 
marketingové účely, a to v súlade s platnými právnymi predpismi. Oprávnenými osobami na 
spracúvanie osobných údajov sú výlučne zamestnanci vyhlasovateľa. Osobné údaje sú 
spracúvané v súlade s § 7, ods. 2, na základe osobitného súhlasu dotknutej osoby (návratka s 
uvedením rozsahu spracúvaných údajov).  

Osobné údaje dotknutých osôb sú po skončení účelu, na ktorý boli poskytnuté, uchovávané u 
vyhlasovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi. Svoje práva a právom chránené záujmy je 
dotknutá osoba oprávnená si uplatniť v súlade s ustanoveniami § 20 až 22 zákona č. 428/2002 
Z.z.  

11. Iné ustanovenia  

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci  vyhlasovateľa súťaže a zamestnanci  organizátora súťaže.  
 


