
I. 
Organizátor súťaže 

 
1. Organizátorom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 

(ďalej len PSS). 
 

II. 
Termín vyhlásenia súťaže  

 
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 30.9. do 6.10.2013. 
  
 

III. 
Výhry  

 
1. Výhry budú peňažné: 

- 10 x zmluva o stavebnom sporení v PSS s vkladom 100 €  
- 1 x zmluva o stavebnom sporení v PSS s vkladom 200 €.  
 
Pripísanie výhry:  

• na novú zmluvu o stavebnom sporení pre dieťa  
(s CS 10.000 €, bez poplatku za uzatvorenie zmluvy a bez poplatku za vedenie 
účtu v roku uzatvorenia zmluvy, v tarife junior extra „JD“ a s extra istotou za 
oboch rodičov bez poplatku) 

• alebo na existujúcu zmluvu o stavebnom sporení pre dieťa. 
 

2. Počet výhercov súťaže bude 11. 
 
3. Vyplatenie hodnoty peňažnej výhry výhercovi v hotovosti resp. inou formou je vylúčené. 

 
 

IV. 
Pravidlá súťaže 

 
1. Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, ktorý počas trvania súťaže zverejní na 

webovej stránke http://www.modrykonik.sk/forum/sutaz/sutaz-s-pss-zapojite-sa/# 
fotografiu na tému „Dieťa a bývanie“. Zo všetkých účastníkov súťaže budú vyžrebovaní 
10 výhercovia, ktorí získajú zmluvu o stavebnom sporení pre dieťa v PSS s vkladom 100 
€ a zároveň bude ocenený jeden hlavný výherca za najkreativnejšiu – najvtipnejšiu 
fotografiu, ktorý získa zmluvu o stavebnom sporení pre dieťa v PSS s vkladom 200 €. 
Fotografie budú hodnotiť zástupcovia PSS. 

 
2. Každý účastník svojou účasťou v súťaži, udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa / prip.  telefón, 
pre účely odovzdania výhry. Účastník súťaže svojou účasťou potvrdzuje, že poskytuje 
svoje osobné údaje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný 
počas trvania súťaže a po jej skončení na dobu potrebnú na overenie splnenia 
podmienok súťaže a na odovzdanie výhry.  

 
 

V. 
Žrebovanie 

 
1. Žrebovanie a vyhodnotenie hlavného výhercu sa uskutoční dňa 15.10.2013. 
 
 



VI. 
Odovzdanie výhier  

 
1. Výhercovia budú o výhre informovaní zo strany PSS telefonicky, príp. e-mailom, do 5 dní 

od žrebovania.  
 
2. Výhercovia súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v súťaži v prípade, ak 

nebudú reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom PSS a nevykonajú úkony 
smerujúce k nadobudnutiu výhry do 31.10.2013.  

 
3. PSS sa s výhercami spojí a dohodne na spôsobe pripísania výhry. Výhry budú výhercom 

pripísané na účet stavebného sporenia najneskôr do 30.11.2013. 
 

4. Zoznam výhercov (meno, priezvisko) bude zverejnený na stránke www.pss.sk a  
www.modrykonik.sk.  

 
VII. 

Zdanenie výhry 
 
1. 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.  
 
 

VIII. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť 

alebo zrušiť.  
 
2. Na výhru nie je právny nárok. 
 
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia PSS. 

 
4. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými 

ustanoveniami. 
 


