
 

Štatút súťaže „Ukáž, že si mladý“ (ďalej aj len „Štatút“)  

1. Organizátor Súťaže  

Obchodné meno: Poštová banka, a. s.  

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 340 890 Zapísaná: v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B (ďalej aj len „Banka“ alebo 

„Organizátor“).  

2. Trvanie Súťaže  

Banka organizuje webovú súťaž „Ukáž, že si mladý“ (ďalej aj len „Súťaž“) v trvaní od 21. 7. 2018 

do 5. 8. 2018 vrátane (ďalej aj len „Trvanie Súťaže“).  

3. Účastníci Súťaže  

Súťaže sa môže zúčastniť: každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, t. j. ktorá má trvalý alebo 

prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, v období zapojenia do Súťaže je plne spôsobilá 

na právne úkony a nemá zriadený žiaden z balíkov služieb UŽITOČNÝ ÚČET (ďalej aj ako 

„UŽITOČNÝ ÚČET“) a ktorej môže Banka zriadiť v zmysle obchodných podmienok pre osobné 

účty UŽITOČNÝ ÚČET (ďalej aj ako „Účastník Súťaže“). Pre vylúčenie pochybností platí, že za 

Účastníka Súťaže sa nepovažuje súčasný klient banky so zriadeným Užitočným účtom a títo do 

súťaže zapojení nebudú.  

Súťaže sa zúčastní Účastník Súťaže, ktorý: 

 na webovom sídle Banky (www.postovabanka.sk/zijemelenraz) vyberie výzvu (na výber 

má z troch výziev: účes, letenky alebo tetovanie) 

 uvedie správne úplné a pravdivé svoje identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, 

priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.  

4. Podmienky účasti v Súťaži  

Na účasť v Súťaži je potrebné kumulatívne splniť tieto podmienky:  

a) Účastník Súťaže v zmysle Obchodných podmienok pre osobné účty (ďalej aj ako „OP“) je 

spôsobilý v čase Trvania Súťaže byť majiteľom UŽITOČNÉHO ÚČTU; Účastník Súťaže berie na 

vedomie, že na účel  zriadenia UŽITOČNÉHO ÚČTU sa musí dostaviť na ktorékoľvek Obchodné 

miesto Banky. 

b) Účastník Súťaže riadne a úplne odpovedal na otázku uvedenú na webovom sídle Banky 

(www.postovabanka.sk/zijemelenraz) – tj. vyberie si výzvu, a to v termíne Trvania Súťaže  

c) Účastník Súťaže uviedol svoje správne úplné a pravdivé identifikačné a kontaktné údaje v 

rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa;  

d) Účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 9 Štatútu.  

(ďalej len „Podmienky Súťaže“). 

 

 

http://www.postovabanka.sk/zijemelenraz
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5. Pravidlá žrebovania v Súťaži 

Výhercom Súťaže sa stane Účastník Súťaže, ktorého Organizátor vyžrebuje spomedzi všetkých 

Účastníkov Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže počas Trvania Súťaže (ďalej len „Výherca“). 

Po skončení Súťaže budú spomedzi Účastníkov Súťaže vyžrebovaní celkovo 3 Výhercovia. 

Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu. Celkovo 

prebehne v rámci tejto Súťaže 1 kolo žrebovania. Žrebovanie prebehne do 30tich dní po 

skončení Trvania Súťaže. 

6. Výhra  

a) Hlavnou výhrou v Súťaži je: 

 Účes od kaderníka v kaderníckom salóne v hodnote 100 EUR 

 2x letenky, každá v maximálnej hodnote 100 EUR (1 letenka pre Výhercu, 1 letenka pre 

osobu, ktorú si zvoli Výherca)  

 Tetovanie v hodnote 300 Eur  

b) Podmienkou poskytnutia Výhry je zriadenie UŽITOČNÉHO ÚČTU v čase prebratia Výhry. 

Účastník Kampane berie na vedomie, že na účel zriadenia UŽITOČNÉHO ÚČTU sa musí 

dostaviť na akékoľvek Obchodné miesto Banky. 

c) Podmienkou prebratia VÝHRY je založený UŽITOČNÝ ÚČET najneskôr do 5 tich pracovných 

dní od oznámenia získania Výhry.  

 

7. Zverejňovanie Výhercov  

Mená Výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.postovabanka.sk (ďalej len „Webová 

stránka“) najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania. Výherca bude zverejnený vo 

formáte: meno, prvé písmeno priezviska. 

Výherca s prebratím Výhry zároveň výslovne a dobrovoľne súhlasí so spracúvaním zobrazenia 

svojej osoby ako súčasti propagačného materiálu Poštovej banky vo forme vizuálneho alebo 

audiovizuálneho diela za účelom použitia tohto materiálu na propagáciu Poštovej banky 

prostredníctvom rôznych médií (napr. sociálne siete, televízia, videá, letáky, iné propagačné 

materiály a pod.), a to na obdobie dvoch rokov.  

Výherca berie na vedomie, že je povinný byť priamou súčasťou propagačným materiálov 

súvisiacich s odovzdaním, preberaním a využitím Výhry, konkrétne výslovne a dobrovoľne 

súhlasí s videonatáčaním a fotením jeho osoby pri prebratí Výhry a následne používaním daného 

propagačného materiálu s jeho osobou prostredníctvom rôznych médií (napr. sociálne siete, 

televízia, videá, letáky, iné propagačné materiály a pod.). V prípade Výhry „Účesy“ pôjde 

o dokumentáciu z procesu vyhotovenia Účesu, v prípade Výhry „Leteniek“ pôjde o dokumentáciu 

odchodu na letisko, v prípade Výhry „Tetovanie“ pôjde o dokumentáciu tetovania.  

Účastníci Súťaže súhlasia  s oslovením s inou ponukou zriadenia produktu Banky. 

 

8. Oboznamovanie Výhercov a Odovzdanie Výhry  



 

Každý Výherca bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže telefonicky najneskôr do 30tich 

kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania v zmysle tohto Štatútu. V prípade, že Výherca do 5tich 

kalendárnych dní od kontaktovania Organizátorom nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a 

neprejaví vôľu prevziať Výhru, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. Výherca sa v 

lehote a v rámci procesu oboznamovania Výhercov podľa Štatútu dohodne s Organizátorom 

Súťaže na mieste, čase a spôsobu odovzdania a prebratia Výhry. Organizátor Súťaže je 

oprávnený od Výhercu na mieste prevzatia Výhry požadovať preverenie poskytnutých osobných 

údajov na účel odovzdania Výhry. Výherca svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že Banka ako 

Organizátor Súťaže je oprávnená zverejniť na webovom sídle Banky údaje výhercu vo formáte 

krstné meno, prípadne mesto bydliska, rovnako ako zverejniť zobrazenie osoby Výhercu podľa 

bodu 7 tohto Štatútu. Výhra nie je zameniteľná za peniaze v hotovosti.  

 

9. Vylúčenie zo Súťaže  

Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu ku Skupine Banky a zamestnanci 

Slovenskej pošty, a. s. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca 

Štatút Účastníka Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, 

ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí 

nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada. Ak bude ako Výherca vyžrebovaná 

osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže a ten si uplatňuje 

právo vyžrebovať ďalšieho Výhercu.  

 

10. Zdanenie výhier  

Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote 

neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry 

presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu. Organizátor 

Súťaže má povinnosť písomne oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej Výhry.  

 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Tento Štatút sa stáva účinný dňom jeho zverejnenia na Webovej stránke Banky. Účastníci 

Súťaže, ktorí sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s 

obsahom tohto Štatútu. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky 

Súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia Výhry budú 

zverejnené na Webovej stránke Banky a sú účinné dňom ich zverejnenia. Na zaradenie do Súťaže 

ani na Výhru nie je právny nárok. 

11.2 Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva. Banka si 

vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si 

vyhradzuje právo zmeniť termín začiatku a ukončenia Súťaže, termín oznámenia Výhercov alebo 

termín poskytnutia Výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického 

zabezpečenia vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov). V prípade rozporu propagačných 

materiálov s týmto Štatútom má prednosť Štatút. V prípade potreby poskytnutia záväzného 

výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne Banka.  



 

11.3 Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je 

Banka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) 

a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať osobné údaje 

v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo), ktoré 

Účastník Súťaže poskytol počas trvania Súťaže na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností 

súvisiacich s vyhodnotením Súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien. Tento 

súhlas je udelený na obdobie nevyhnutné  na realizáciu vyhodnotenia Súťaže. Práva účastníka 

Súťaže, ktorého osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR.  

11.4 Všetky povolenia v zmysle tohto článku 7 udeľuje Účastník Súťaže Organizátorovi bez 

nároku na odmenu. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa 

jednotliví Účastníci Súťaže a Banka zaväzujú riešiť dohodou. Vymáhanie výhier alebo účasti v 

Súťaži súdnou cestou je vylúčené. Ostatné skutočnosti neupravené v tomto Štatúte sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  

11.5 Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk a dátum účinnosti 

tohto Štatútu je odo dňa 21. 07. 2018 

V Bratislave 20. 07. 2018.  


