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Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Dotácia na strechu“

1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Dotácia na strechu“ organizuje spoločnosť 
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., IČO: 34 116 125, so sídlom Pezinská 56, 
90101 Malacky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra-
tislava 1, odd.: s.r.o., vložka číslo: 13157/B (ďalej len „organizátor“). 
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré po-
pisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len 
„súťaž“).

2. Miesto konania súťaže
Miestom konania súťaže sú všetky  vlastné prevádzky organizátora, 
ktorým zoznam je zverejnený na stránke www.stavmat.sk/predajne. 

3. Trvanie súťaže
Spotrebiteľská súťaž trvá od 1.8.2018  do 30.11.2018.

4. Účasť v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania všetkých podmie-
nok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba plne spôsobilá na 
právne úkony (osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony, sa 
môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá 
je– občanom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s ve-
kom 18 a viac rokov alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom 
podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré  splnia podmienky 
súťaže (ďalej len „účastník“ alt. „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčení za-
mestnanci organizátora súťaže spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, 
s.r.o., ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V 
prípade, ak sa súťaže takáto osoba zúčastní a stane sa výhercom, ta-
kejto osobe nárok na výhru nevzniká a výhra sa jej neodovzdá. Výhry 
sa nemožno domáhať súdnou cestou.
Výherca je osoba, ktorá splní súčasne všetky podmienky v pravidlách 
spotrebiteľskej súťaže „Dotácia na strechu“ a bude vylosovaný orga-
nizátorom (ďalej aj ako „výherca“). 

5. Princíp a pravidlá súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže, 
t.j. od 1.8.2018 od 07.00 hod do 30.11.2018 do 18.00 hod. nakúpi v 
ktorejkoľvek prevádzke organizátora  ucelený strešný systém Terran 
v minimálnej v hodnote 2000,-€ s DPH, uschová si doklad (faktúru, 
pokladničný blok) o tomto nákupe a súčasne sa zaregistruje online 
prostredníctvom registračného formulára na stránke www.stavmat.
sk/terran, kde vyplní fyzická osoba nasledovné údaje – Meno  a priez-
visko, mesto bydliska, mobilné číslo, e-mail a číslo faktúry, alebo pok-
ladničného bloku a právnická osoba údaje o spoločnosti a číslo fak-
túry, alebo pokladničného bloku. Pod uceleným strešným systémom 
Terran organizátor súťaže rozumie nasledovné prvky – základná 
škridla, betónové príslušenstvo, originál príslušenstvo značky Ter-
ran. V prípade ak výherca nebude mať zakúpený celý systém uvedený 
v predchádzajúcej vete jeho právo na výhru zaniká. 
Ak súťažiaci nakúpi opakovane ucelený strešný systém Terran v mini-
málnej hodnote 2000Eur s DPH, môže sa súťažiaci registrovať  viackrát 
v priebehu trvania súťaže (1 registrácia = 1 doklad) – čím sa samozrej-
me zvyšuje pravdepodobnosť výhry. Uzávierka súťaže je 30.11.2018 
o 24.00 hod, kedy organizátor súťaže uzatvorí webovú stránku  
www.stavmat.sk/terran, ktorá slúži na zaregistrovanie sa do súťaže. 
Súťažiaci je povinný si daný doklad o nákupe (faktúru) odložiť a 
preukázať sa ním v prípade výhry. Bez platného dokladu o nákupe 

nárok na výhru účastníkovi súťaže zaniká.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v roz-
pore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa uká-
že, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, 
napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok 
na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

6. Výhra
Do súťaže sú venované nasledovné ceny - 
1, peňažná cena – 1000 eur
2, peňažná cena – 300 eur 
3, peňažná cena -  150 eur
4, - 10, vecná cena – reklamné balíčky spoločností TERRAN a STAVMAT 
STAVEBNINY

7. Žrebovanie
Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 5.12.2018 o 13.00 h. v priesto-
roch prevádzky STAVMAT STAVEBNINY, Zavarská 10/D na 1 poschodí. 
Do žrebovania o výhry  podľa bodu 6 budú zaradené iba úplne vy-
plnené online formuláre cez stránku www.stavmat.sk/terran (podľa 
bodu 5), Posledný možný termín na zaregistrovanie sa cez online 
formulár je 30.11.2018 do 24.00 hod.. Výsledok žrebovania bude 
oznámený výhercovi telefonicky a zároveň uverejnený na interne-
tovej stránke organizátora www.stavmat.sk. Bude vylosovaných 10 
účastníkov, pričom každé losovanie sa uskutoční pre konkrétnu vý-
hru, ktorej sa účastník stáva výhercom. Výherca bude vylosovaný len 
z tých účastníkov, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v týchto 
pravidlách. Výherca musí preukázať, že je osobou, ktorá bola vyžrebo-
vaná, bude vykonaná kontrola registračného formulára a pravdivosť 
poskytnutých údajov,   a výherca sa musí  preukázať tiež dokladom 
o nákupe (faktúrou, pokladničným blokom). Výherca nie je povinný 
výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 

8. Odovzdanie výhry
Výhru odovzdá výhercovi osobne zástupca organizátora na mieste, 
ktoré určí organizátor. Organizátor sa skontaktuje s výhercom do 2 
dní od vyžrebovania a oboznámi ho so spôsobom odovzdania výhry. 
K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. a-mailová 
adresa, ktoré výherca uviedol pri registrácií do súťaže. Za správnosť 
kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca infor-
movaný o výhre, organizátor nezodpovedá. Pri prevzatí výhry je vý-
herca povinný podpísať organizátorovi výhernú listinu a preberací 
protokol. V prípade, ak si však výherca výhru neprevezme od 14 dní 
do vyžrebovania alebo organizátor zistí, že nesplnil všetky pravidlá 
súťaže súčasne, tak výhra prepadá v prospech organizátora a organi-
zátor súťaže vyžrebuje v nasledovných 2 pracovných dňoch za neho 
nového  výhercu, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uve-
deným vyššie.

9. Dane
Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle Zákona 
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výherca je povinný pri zdanení 
výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra predstavuje výhru pred 
zdanením. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR 
za jednu výhru.

10. Zodpovednosť organizátora súťaže
Na výhru nevzniká právny nárok. Organizátor súťaže nezodpovedá za 
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chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercovi. Vý-
herca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizáto-
ra súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknu-
té v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo 
v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. 
Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže. 
Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho 
s konaním súťaže.
Organizátor v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame 
škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti interne-
tového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 
zavinenia. Okrem toho organizátor nezodpovedá za akúkoľvek tech-
nickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo 
stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostá-
va nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým pri-
meraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných 
neplatných ustanovení.

11. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otáz-
kach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváže-
nia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebi-
teľskú súťaž. Túto možnosť organizátor uplatní najmä vtedy, ak z tech-
nických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia 
alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov 
nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto 
predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže 
od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol 
nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude opráv-
nený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru 
tým zaniká. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo 
súťaže takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťa-
že, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými 
mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dob-
ré meno organizátora súťaže. 

12. Osobné údaje
Organizátor súťaže sa pri spracovaní osobných údajov súťažiacich ria-
di Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej 
len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osob-
ných údajov“). 
Účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a vyplnením sú-
ťažného formuláru udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie 
osobných údajov uvedených v bode 5 do databázy organizátora sú-
ťaže. Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne 
pre účely registrácie účastníka súťaže a budú vymazané najneskôr 
po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Podľa platných ustanovení 
zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s uk-
ladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek 
odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymaza-
né. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na 
vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu:.
sekretariat@stavmat.sk.    
Výherca udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie  svojich osob-
ných údajov organizátorom súťaže. Organizátor bude spracovávať 
osobné údaje účastníka a výhrecu v poskytnutom rozsahu: meno, 
priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt. Účastník, ktorý bude 
výherca udeľuje súhlas na zverejnenie mena a priezviska na stránke 
organizátora a propagačných materiáloch.  
Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania organizá-
tora: 
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 zákona o ochrane osobných 

údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o 
uložených osobných údajoch o vašej osobe. Pri jestvovaní právnych 
predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 
22 zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia 
a § 23 zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracova-
nia (čl. 18 Nariadenia a § 24 zákona o ochrane osobných údajov) va-
šich osobných údajov.
Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f ) 
Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f ) Zákona o ochrane osobných úda-
jov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 zákona o ochrane osobných 
údajov právo na odvolanie.
Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúc-
nosti vykonávať, iba ak by Organizátor dokázal preukázať nevyhnut-
né oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad 
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatne-
nie právneho nároku.
Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos 
údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných 
údajov.
Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 
a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 
2 a) Nariadenia a § 16 zákona o ochrane osobných údajov, môžete 
súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa 
to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.Vo vyššie uvedených 
prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, pro-
sím, písomne alebo e-mailom.  

13. Záverečné ustanovenia
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na 
internetovej stránke organizátora www.stavmat.sk a na každej pre-
vádzke organizátora súťaže. Účastníci zaregistrovaním sa  do spot-
rebiteľskej súťaže vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi 
pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne 
nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho 
vyplývajúce.

Organizátor súťaže:  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Partneri súťaže: 
MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o


