
Štatút súťaže „Fantosnár“ (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  

Poštová banka ako Organizátor uvádza „Fantosnár“ (ďalej aj len „Súťaž“) v trvaní od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 

vrátane (ďalej aj len „Trvanie Súťaže“).  

3. Účastníci Súťaže  

Súťaže sa môže zúčastniť: — každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá nemá zriadený niektorý z balíkov 

služieb UŽITOČNÝ ÚČET (ďalej len ako „UŽITOČNÝ ÚČET“), t. j. ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na 

území Slovenskej republiky, v období zapojenia do Súťaže je však plne spôsobilá na právne úkony a dovŕši 18. 

rok veku, a ktorá riadne vyplní aktivitu „Fantosnár“ – odpovie na otázku uverejnenú na webovom sídle Banky 

(www.postovabanka.sk/fantosnar) a ktorá po vyplnení uvedie správne, úplné a pravdivé identifikačné a kontaktné 

údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo. Pre vylúčenie pochybností sa za Súťažiaceho nepovažuje 

súčasný klient banky so zriadeným Užitočným účtom a títo do súťaže zapojení nebudú. 

 

4. Výhra  

a) Hlavnou výhrou v Súťaži je novozriadený UŽITOČNÝ ÚČET zriadený v Banke s vkladom 300 eur (ďalej 

aj ako „Výhra“). Banka vyplatí Výhru len na novozriadený UŽITOČNÝ ÚČET zriadený v Banke na 

základe skutočnosti, že bol v Súťaži za podmienok podľa tohto Štatútu vyžrebovaný ako výherca. 

Výhercovi pri založení účtu vzniká povinnosť zrealizovať povinný minimálny vklad v stanovenej výške v 

zmysle oznámenia o úrokových sadzbách na predávané produkty. Ak si výherca nezriadi UŽITOČNÝ 

ÚČET v Banke do 30 dní od oznámenia kontaktným centrom Banky, Banka si vyhradzuje právo Výhru z 

akéhokoľvek dôvodu nevyplatiť. Dôvodom nevyplatenia Výhry je aj nesplnenie podmienok na zriadenie 

osobného účtu v zmysle obchodných podmienok pre osobné účty. Výherca berie na vedomie, že na účel 

zriadenia osobného účtu v zmysle podmienok tohto Štatútu, t. j. UŽITOČNÝ ÚČET, sa musí dostaviť do 

ľubovoľnej pobočky Banky alebo na pracovisko Banky na pošte. Počas Termínu konania súťaže budú 

vyžrebovaní celkovo 4 výhercovia hlavnej Výhry, t. j. na každý týždeň súťaže pripadá jeden výherca 

Výhry. Výhra bude Účastníkovi súťaže vyplatená do 90 pracovných dní od splnenia Podmienok Súťaže. 

Spôsob výplaty Výhry určí Účastník Súťaže (napr. bezhotovostne prevodným príkazom na bankový 

účet). 

b) Okrem hlavnej výhry môžu byť Súťažiaci oslovení s ponukou zriadenia produktu so zvýhodnenými 

podmienkami.  

5. 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. Vyhlasovateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť výhercovi hodnotu 

nepeňažnej Výhry.  

 

6. Podmienky Súťaže  

Na získanie Výhry je potrebné splniť tieto podmienky:  



a) účastník Súťaže musí byť fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorej v zmysle obchodných podmienok 

pre osobné účty Banka môže zriadiť nový UŽITOČNÝ ÚČET a je plne spôsobilý na právne úkony,  

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

(www.postovabanka.sk/fantosnar) v termíne Trvania Súťaže a súčasne v príslušnom týždni žrebovania 

podľa bodu 7 Štatútu;  

c) účastník Súťaže uviedol svoje správne, úplné a pravdivé identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu 

meno, priezvisko, telefónne číslo,  

d) účastník Súťaže bol vyžrebovaný Organizátorom Súťaže v súlade s bodom 7 Štatútu,  

e) účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 10 Štatútu.  

 

7. Pravidlá žrebovania  

Organizátor Súťaže žrebuje spomedzi všetkých účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v 

Štatúte v príslušnom týždni žrebovania v rámci Trvania Súťaže. Počas Trvania Súťaže bude spomedzi 

účastníkov Súťaže vyžrebovaných celkovo 4 Výhercia, ktorí získajú Výhru. Žrebovanie je neverejné a bude sa 

realizovať elektronickou formou náhodného výberu. Celkovo prebehne 4 kolá žrebovaní. Prvé žrebovanie 

prebehne v pondelok 10. 9. 2018, v ktorom sa bude žrebovať 1 Výherca. Do žrebovania v prvom týždni budú 

zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži od 3. 9. 2018 do 9. 9. 2018 vrátane. 

Následné žrebovania prebehnú každý ďalší pondelok, t. j. 17. 9. 2018, 24. 9. 2018 a 1. 10. 2018. V týchto 

termínoch bude vyžrebovaných zakaždým 1 Výherca spomedzi účastníkov Súťaže, ktorý splnil všetky podmienky 

účasti v Súťaži v tom týždni žrebovania, ktorý predchádza dňu žrebovania. Za jeden týždeň žrebovania sa 

považujú dni vždy od pondelka do nedele bezprostredne predchádzajúce dňu žrebovania. Na vylúčenie 

pochybností, účastníci Súťaže, zaradení do Súťaže, sa nekumulujú do jednotlivých týždňov obdobia Trvania 

Súťaže, t. j. neprechádzajú do ďalšieho kola žrebovania a budú zaradení len do žrebovania v príslušnom týždni. 

Zo súťaže budú vylúčení Výhercovia Súťaže vyžrebovaní v predchádzajúcich kolách žrebovania.  

8. Zverejňovanie výhercov  

Mená výhercov budú zverejnené a na webovej stránke www.postovabanka.sk najneskôr do štyroch pracovných 

dní od dňa žrebovania. Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska. 

9. Oboznamovanie výhercov a Odovzdanie Výhry  

Každý Výherca Výhry bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou telefonicky 

najneskôr do štrnástich kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania. V prípade, že Výherca Výhry do siedmich 

kalendárnych dní od kontaktovania Organizátorom nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu 

prevziať Výhru, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. Výherca Výhry sa v lehote a v rámci procesu 

oboznamovania výhercov podľa Štatútu dohodne s Organizátorom Súťaže na adrese miesta a čase poskytnutia 

Výhry v niektorej z pobočiek alebo v Banke na pošte Organizátora Súťaže. Organizátor súťaže je oprávnený od 

Výhercu Výhry na mieste prevzatia Výhry požadovať zástupcom Organizátora 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. 

Výhra nie je zameniteľná za hotové peniaze.  

 

10. Vylúčenie zo Súťaže  

Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu ku Skupine Banky1 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. Zo súťaže 



budú vylúčení Výhercovia Súťaže vyžrebovaní v predchádzajúcich kolách žrebovania. Ak bude ako výherca 

vyžrebovaná osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. Na Účastníkov súťaže, 

ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada. 

11. Záverečné ustanovenia  

11.1 Účastník Kampane berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Kampani je Banka 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej aj len „ZoOOÚ“] 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 jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov potrebných na posúdenie 

splnenia podmienok Kampane a údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia Kampane a ďalších činností 

súvisiacich s vyhodnotením kampane na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Kampane. Práva 

osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR.  

11.2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Kampane zmeniť tento Štatút a Podmienky 

Kampane v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní 

verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.  

11.3. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Kampane náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti 

s jeho účasťou v Kampani. 

11.4. Na zaradenie do Kampane ani na priznanie Benefitu nie je právny nárok. V  prípade rozporu tohto Štatútu 

s  propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Kampane, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné 

ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora 

Kampane.  

11.5. Pojmy použité v  tomto Štatúte, ktoré v  ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa zmluvy o  osobnom účte 

uzatvorenej medzi Bankou a Účastníkom Kampane a príslušnej zmluvnej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto 

zmluvy.  

11.6. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk/fantosnar a dátum účinnosti tohto 

Štatútu je 31. 08. 2018. 

V Bratislave 31. augusta 2018.  

 


