
 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

NAKÚP NAD 12 EUR A HRAJ O 1 Z 12 DETSKÝCH IZIEB 

 

1. Organizátor súťaže 

Organizátorom uvedenej súťaže je spoločnosť Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so 

sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 669 504, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42088/B (ďalej len 

„organizátor"), konajúca prostredníctvom spoločnosti M.A.I.L Real Estate Management 

Jota Bratislava s.r.o.  Súťaž  v mene organizátora zabezpečuje spoločnosť paypera s.r.o. so 

sídlom Plickova 7, 831 06 Bratislava, IČO: 46 528 962. Súťaž sa riadi výlučne týmito 

oficiálnymi pravidlami.  

 

2. Účel súťaže  

Účelom súťaže je reklama a podpora predaja tovarov, výrobkov a služieb v rámci 

prevádzok nákupného centra Shopping Palace. Cieľom súťaže je motivovať návštevníkov 

k výberu a nákupu tovarov, výrobkov a služieb prevádzok nákupného centra Shopping 

Palace zabezpečením ich priameho zapojenia sa do súťaže a tak im dať možnosť získať 

organizátorom garantovanú hodnotnú výhru. Zároveň cieľom súťaže je získanie 

mailových kontaktov, na ktoré bude organizátor zasielať informačné newslettre s ponukou 

akcií a informácií nákupného centra Shopping Palace.   

 

 

3. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v termíne od 1.4.2019 do 30.4.2019. 

 

4. Miesto konania súťaže 

Miestom konania súťaže je nákupné centrum Shopping Palace Zlaté piesky, na ul. Cesta 

na Senec 2/A, 821 04 Bratislava (ďalej len „nákupné centrum“). 

 

5. Účastník súťaže 

1. Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá  

 

a) v jednej z prevádzok nachádzajúcich sa v nákupnom centre Shopping Palace 

v termíne konania súťaže uskutoční nákup, ktorého hodnota je vyššia ako 12 

EUR, 

b) uchová si pokladničný doklad z nákupu podľa písm. a) 

c) vyplní a podpíše súťažný formulár organizátora, do ktorého uvedie meno 

a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum 

nákupu, názov predajne nákupného centra, v ktorej bol nákup realizovaný, a 

sumu nákupu. 

d) vhodí vyplnený súťažný formulár podľa písm. c) do žrebovacej urny 

umiestnenej vo vstupnej hale nákupného centra.   

 

2. Zo súťaže sú vylúčení organizátor, jeho zamestnanci, zamestnanci prevádzok 

nákupného centra a ich rodinní príslušníci.  

 

6. Po ukončení súťaže organizátor dňa 2.5.2019  žrebuje zo žrebovacej urny súťažné 

formuláre účastníkov súťaže do okamihu, kým nie sú vyžrebované súťažné formuláre 

dvanástich účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky výhercu súťaže uvedené v bode 5. 



 

 

7. Výherca súťaže 

Účastník súťaže sa stáva výhercom súťaže, ak 

a) splnil všetky súťažné podmienky podľa bodu 5, 

b) ním vyplnený súťažný formulár bol organizátorom vyžrebovaný, 

c) účastník súťaže po vyžrebovaní jeho formulára predložil organizátorovi na 

nahliadnutie originál pokladničného bloku, ktorého údaje sa zhodujú s údajmi 

uvedenými v súťažnom formulári.  

 

Tá istá osoba môže byť výhercom súťaže len jediný krát: V prípade, ak je vyžrebovaný 

súťažný formulár, v ktorom sú údaje meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefonický 

kontakt účastníka súťaže totožné s údajmi účastníka súťaže, ktorého formulár bol predtým 

v poradí vyžrebovaný, na takýto ďalší súťažný formulár tohto účastníka sa neprihliada 

a namiesto neho organizátor žrebuje formulár iného účastníka súťaže.   

 

8. Predmet výhry 

Výhry do súťaže poskytne spoločnosť STYLA – všetko pre bývanie, Shopping Palace Zlaté 

piesky, spolu s dodávateľom nábytku spoločnosťou Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, 

027 44 Tvrdošín, IČO: 36 409 154 

Výherca získa od obchodných partnerov a organizátora jednu detskú izbu vo verzii 1 zloženú 

z nasledoných komponentov: skriňa Angel Typ 20 107262, regál Angel typ 11 109385, 

komda Angel typ 31 107264, pC stôl Angel typ 80 109402, posteľ Angel typ 90 109403, 

nočný stolík Angel typ 95 109404, matrac Be tempo 10 231041, rošt rolovaný 90x200 

3013459, Ludwig typ 4 100x140 201410, Cinda typ 7 190705, stolička Lorana 206612, deka 

Ebona 209950, Lota Béžová 227571 v celkovej hodnote 1396,90 EUR s DPH alebo detskú 

izbu vo verzii 2 zloženú z nasledovných komponentov: pohovka mentol Aurelia 209295, 

MIROR biela 130568, EBONA deka biela 209952, GOBI mentol 190334, CINDA typ 27 

191744, LIRAN prírodný stolík 191794, OSLO 75385 regál 106523, OSLO 75382 vitrína 

106522, OSLO 75391 tv stolík 106524, ESMARINA koberec 203334, RUFINO kreslo žlté 

209708 v celkovej hodnote 1408 EUR s DPH. Každý z dvanástich výhercov obdrží vybavenie 

jednej detskej izby, konkrétnu verziu detskej izby prislúchajúcu výhercovi určí nahodným 

výberom organizátor súťaže.  

 

9. Každý výherca obdrží od organizátora výherný email na adresu, ktorú zadal do súťažného 

formulára a to ešte v deň žrebovania. Na základe výherného emailu bude výherca 

kontaktovať dodávateľa spoločnosť Tempo Kondela, s.r.o., na tel. čísle: 0911  142 248, 

0911 142 253 počas dní pondelok až nedeľa od 10:00 – 20:00 a s týmto si dohodne termín 

a miesto prevzatia výhry. Náklady spojené s prepravou výhry do miesta určeného 

výhercom znáša výherca.  

 

10. Pokiaľ si výherca v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania nedohodne so 

spoločnosťou Tempo Kondela, s.r.o., termín a miesto prevzatia výhry alebo pokiaľ si 

výhru v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste neprevezme, jeho nárok na túto 

výhru zaniká; organizátor nie je v takomto prípade povinný žrebovať náhradného výhercu.   

 



 

 

11. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno 

výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu 

iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, 

ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak 

by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody 

vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom 

alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, 

zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť 

telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré 

neprevádzkuje priamo sám.  

 

12. Organizátor nezodpovedá za akosť výhry ani za jej prípadné vady. Prípadnú 

zodpovednosť za vady výhry bude výherca v lehote do 24 mesiacov odo dňa  prevzatia 

výhry reklamáciou uplatňovať priamo u dodávateľa spoločnosti Tempo Kondela, s.r.o., 

Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín     

 

13. Organizátor si vyhradzuje právo meniť výhru za iný druh výhry. Výherca nie je 

oprávnený požadovať výmenu výhry ani namiesto vecnej výhry náhradu v peniazoch. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 

tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a 

jej pravidlá. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že účastník a/alebo výherca na účely súťaže 

poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť 

takéhoto účastníka a/alebo výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.   

 

14. Osobitné podmienky v prípade neprítomnosti výhercu pri žrebovaní 

1. Ak sa zistí, že u výhercu neboli splnené všetky súťažné podmienky podľa bodu 5, 

jeho nárok na výhru zaniká; organizátor nie je v takomto prípade povinný žrebovať 

náhradného výhercu.   

2. Organizátor bude výhercu o výhre informovať mailom, na základe údajov, ktoré 

výherca poskytol organizátorovi prostredníctvom súťažného formulára. Pokiaľ 

výherca, ktorý nebol prítomný na vyžrebovaní a v lehote do 5 kalendárnych dní 

odo dňa žrebovania nebude kontaktovať dodávateľa Tempo Kondela s.r.o.,  alebo 

si s ním v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste výhru neprevezme, jeho 

nárok na túto výhru zaniká; organizátor nie je v takomto prípade povinný žrebovať 

náhradného výhercu. 

 

15. Výhry zo súťaže presahujúce sumu stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. 

v platnom znení (v čase vydania Štatútu 350,0 EUR vrátane DPH) sú predmetom dane z 

príjmu fyzických osôb a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto 

zákona a ostatných právnych predpisov SR. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží výherca 

predstavuje výhru pred zdanením. Nepeňažnú výhru si výherca zdaňuje osobne 

prostredníctvom daňového priznania. Peňažná výhra je zdaňovaná organizátorom súťaže 

podľa § 43 Zákona o dani z príjmov a to zrážkovou daňou. 

 

16. Účel spracovania osobných údajov 

Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie reklamných, 

marketingových a propagačných materiálov na súťažiacim uvedenú mailovú adresu, ktorými 

bude informovať účastníka o svojich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa 



 

 

udeľuje na vopred neurčenú dobu. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos nebude. 

Doba uchovávania osobných údajov bude trvať do doby pominutia účelu. Poskytnutím 

svojich osobných údajov organizátorovi súťaže každý súťažiaci dáva svoj súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace s organizovaním 

súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník súťaže dobrovoľne a v 

rozsahu v akom ich poskytol. Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez 

zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon 

nevyžaduje inak (napr. uchovanie dokladov o odovzdaní výhry). Organizátor zabezpečí 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor súťaže vyhlasuje, že bude spracúvať 

osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 

zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani 

ich nebude obchádzať.  

 

17. Oboznámenie sa s pravidlami 

Účastník súťaže podpísaním súťažného formulára vyhlasuje, že sa s týmito podmienkami pred 

jeho účasťou v súťaži riadne oboznámil, týmto riadne porozumel a súhlasí s nimi v plnom 

rozsahu.    

 

Účinnosť podmienok súťaže ku dňu 1.4.2019 

 

 
 
 
 
 

 


