
Podmienky súťaže  
„OSLAVUJTE S NAMI“  

pri príležitosti 25. výročia spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. 
 
 
1. Názov:  
 
„Oslavujte s nami pri príležitosti 25. výročia spoločnosti 
SLOVAKTUAL s.r.o.“ 
 
2. Organizátor súťaže: 

 
SLOVAKTUAL s.r.o. so sídlom 972 16 Pravenec 272, IČO: 
00693511, zapísaná v Obchodnom registri okresného 
súdu v Trenčíne, oddiel Sro, Vložka číslo:1750/R 
 

3. Trvanie súťaže: 
 
Termín konania súťaže:  01.12.2015 – 31.03.2016 
 
4. Webový portál určený na súťaž: 

 
www.slovaktual.sk 
 
5. Účastníci súťaže: 

 
Prihlásiť do súťaže sa môže fyzická osoba vo veku nad 18 
rokov, okrem zamestnancov organizátora alebo blízkych 
osôb zamestnancov organizátora, ktorá v termíne od 
01.12.2015 do 31.03.2016 zakúpi výrobky spoločnosti 
SLOVAKTUAL s.r.o a to priamo v spoločnosti 
SLOVAKTUAL s.r.o. alebo v sieti zmluvných predajcov 
spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o., pričom minimálna 
hodnota objednávky  je 1500 Eur s DPH v SR resp. 40.000 
Kč s DPH  v ČR. 
 
Víťaz bude uverejnený do 30.04.2016 na stránke 
www.slovaktual.sk. 
 
Kúpou výrobkov spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. 
a podpísaním formulára, ktorý tvorí súčasť cenovej 
ponuky vytvorenej v termíne od 01.12.2015 do 
31.03.2016 dáva účastník súťaže súhlas so spracovaním 
osobných údajov organizátorom súťaže výhradne na 
účely súťaže. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne 
odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy 
slovaktual@slovaktual.sk   
 
S osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, v znení neskorších predpisov. 
 
6. Výhry pre víťazov: 

 
1. cena 2 x finančná výhra vo výške 100 % z ceny okien a 
dverí 
2. cena 5 x finančná výhra vo výške 50 % z ceny okien a 
dverí 
3. cena 25 x voucher v hodnote 200 € v cestovnej 
kancelárii HECHTER (platí pre výhercov, ktorí si zakúpili 
výrobky spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. v Slovenskej 
republike.) 
3. cena 25 x víkendový poukaz pre dve osoby v hoteli 
PARTIZÁN v Nízkych Tatrách (platí pre výhercov, ktorí si 

zakúpili výrobky spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. v Českej 
republike.) 
Špeciálna cena – 250 x výherný balíček od spoločnosti 
SLOVAKTUAL s.r.o. 
 
Za finančnú výhru sa považuje cena fakturovaných 
nákladov za položky okná a dvere. Vzťahuje sa len na 
výrobky firmy Slovaktual, s.r.o. Pravenec. Nevzťahuje sa 
na položky parapety, žalúzie, sieťky, montáž a.i. 
 
7. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a 

odovzdávanie výher: 
 
Oboznámenie súťažiaceho o získaní výhry prebehne 
telefonicky i prostredníctvom e-mailu na základe 
zverejnenia výsledkov súťaže. Odovzdanie výhry 
zabezpečí organizátor v prípade výhercov prvej, druhej 
a tretej ceny po predložení potvrdenia o zaplatení 
faktúry za okná a dvere od spoločnosti SLOVAKTUAL 
s.r.o. alebo jej zmluvného predajcu.  
 
8. Úprava a zmena pravidiel súťaže: 

 
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj 
počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto 
pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, 
predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez 
uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo 
úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť na 
stránke www.slovaktual.sk. V prípade rozporu medzi 
pozmenenými podmienkami súťaže a podmienkami 
súťaže uvedenými v propagačných materiáloch, platí 
znenie týchto pravidiel v pozmenenej podobe. 
 
9. Zverejnenie pravidiel súťaže: 

 
Pravidlá súťaže sú uvedené na stránke 
www.slovaktual.sk po celú dobu trvania súťaže. 
 
10. Daňová povinnosť: 

 
Výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa Zákona  o 
dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a sú na strane výhercu. 
 
11. Zodpovednosť za škodu: 

 
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti 
so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku 
konania alebo nekonania súťažiacim súťaže vznikne 
organizátorovi alebo ostatným súťažiacim, prípadne 
tretím osobám akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý ujmu 
spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. 
 
12. Všeobecné ustanovenie: 

 
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako 
propagačná súťaž v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 
Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
  
 
Pravenec, 23.11.2015 
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