
ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  

„ARGENTUM VIANOCE“ 

 

1. Usporiadateľ súťaže 

1.1 Usporiadateľom súťaže je Andrii Poliakov, Slovensko s.r.o , Kpt. Jaroša 779/11 

040 22 Košice, IČO: 47 080 809 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá 

Súťaže (ďalej len "Pravidlá").  

 

2. Predmet a účel štatútu 

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „ARGENTUM VIANOCE“ 

(ďalej len „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže prostredníctvom facebookovej 

stránky https://www.facebook.com/ArgentumShop.sk/  ... stanú sa v zmysle tohto štatútu 

víťazmi, môžu vyhrať výhru tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie.  

 

3. Trvanie, miesto konania súťaže a priebeh súťaže 

3.1 Súťaž trvá od 6.12.2017 do 12.12. 2017 vrátane, a to na facebookových stránkach  

ARGENTUM SHOP https://www.facebook.com/ArgentumShop.sk/ . 

3.2 Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky. 

3.3 Účastník sa môže do súťaže prihlásiť od 6.12.2017 do 11.12. 2017 prostredníctvom: 

- pridanie komentára s uvedením odkazu na zvolený šperk z webovej stránky https://ag-shop.sk/ . 

 

4. Podmienky účasti v súťaži 

4.1 Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba žijúca/ majúca trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti 

v súťaži podľa Pravidiel s výnimkou: 

zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),  

osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a 

promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich 

blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

4.2 Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť viackrát, tj. pridaním viacerých komentárov. 

Súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru v rámci súťaže.  

 

5. Výhry 

5.1 Výhry v súťaži sú: 

strieborné náušnice Jarabinka https://ag-shop.sk/produkt/strieborne-nausnice-so-zirkonmi-

jarabinka/ - 1 kus. 

 

6. Komunikácia 

6.1 Pre zistenie nároku na výhru a všetky súvisiace úkony bude ako identifikácia účastníka 

súťaže slúžiť jeho profil na Facebooku. Potenciálny výherca bude kontaktovaný s informáciou o 

výhre súkromnou správou a vyhlásený priamo pod súťažným príspevkom do 13.12.2017.  

6.2 Pokiaľ nebude výherca reagovať do 7 dní na predmetnú správu na Facebooku, bude za neho 

vyžrebovaný a kontaktovaný náhradník. 

 

7. Výber výhercov 

7.1 Výhru v súťaži vyhráva ten súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmito 

Pravidlami súťaže pre získanie stanovených výhier a bude vyžrebovaný Usporiadateľom súťaže 

spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky stanovené týmito Pravidlami súťaže. 

7.2 Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky 

súťaže. Usporiadateľ vyberie na základe žrebovania jedného výhercu dňa 12.12.2017.  
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7.3 Ak by po vyžrebovaní výhercu Usporiadateľ zistil, že účastníci nesplnili podmienky súťaže, 

vyberie Usporiadateľ náhradného výhercu.  

7.4 V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo 

nekalé konanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k 

výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v 

prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť 

k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými Pravidlami či dobrými mravmi.  

 

8. Odovzdanie výhry 

8.1 Výhra bude zaslaná výhercovi na nim uvedenú kontaktnú adresu v rámci Slovenska. 

8.2 Predmet výhry je uvedený v 5.1.  

8.3 O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na 

Facebooku. Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo 

kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak.  

8.4 Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ 

nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody 

nespočívajú na strane Usporiadateľa. 

 

9. Súhlas s Pravidlami a ochrana osobných údajov 

9.1 Účasťou v súťaži a poskytnutím požadovaných údajov v rámci komunikácie vyjadruje 

účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný 

súhlas: 

- S použitím osobných údajov Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, fb 

profil a e-mail pre účely vyhodnotenia tejto súťaže a pre marketingové účely Usporiadateľa.  

9.2 Súhlas so spracovaním údajov na účel uvedený v tomto štatúte je dobrovoľný a je možné ho 

bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky zaslaním emailu na adresu service@ag-shop.sk 

s predmetom „Argentum Vianoce“ 

 

10. Ďalšie dôležité podmienky súťaže 

10.1. Výhra nie je právne vymáhateľná. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi.  

10.2. Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či 

iného plnenia. 

10.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a 

zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že z objektívnych 

dôvodov nespočívajúcich na strane Usporiadateľa nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez 

vynaloženia neprimeraného úsilia. 

10.4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť Pravidlá súťaže 

v priebehu jej trvania. Zmenu Pravidiel a podmienok súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom 

zverejní.  

10.5. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká 

právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti ani za ne 

poskytnúť inú vecnú náhradu. 

10.6. Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v 

prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akýchkoľvek otázkach v súťaží 

spojených. 

10.7. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by 

takýto účastník porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti odôvodnene podozrivý, a to bez 

náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. 

10.8 Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly 

vzniknuté počas súťaže alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo 

chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou.  

mailto:service@ag-shop.sk


10.9 Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z 

príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto 

zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej 

výšku 165,97EUR sú od dane oslobodené.  

 

11. Všeobecné ustanovenia 

11.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s Pravidlami a podmienkami súťaže.  

11.2. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa 

ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy 

Usporiadateľa. Každý súťažiaci alebo tretia osoba sa zaväzuje, že sa nebude pokúšať prihlásiť sa 

na facebook stránke Argentum Shop ako iný súťažiaci alebo inak ako v súlade s podmienkami 

súťaže a že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo 

porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je 

Usporiadateľ oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím 

konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy 

Usporiadateľa, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom 

alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže. V prípade porušenia tejto 

podmienky je Usporiadateľ oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. 

11.3. Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spojená so spoločnosťou 

Facebook. Týmto súťažiaci potvrdzuje, že dáva informácie Usporiadateľovi súťaže, a nie 

spoločnosti Facebook. 

 

V Košice dňa 5.12. 2017 
 


