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Podmienky propagačnej súťaže  

„Súťaž o knihu Bratislava Známa-neznáma“ (ďalej tiež "súťaž ")  

 

1. Usporiadateľ 

1.1 Súťaž organizuje spoločnosť NIVEL PLUS s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 
35712058, DIČ: 2020218695, IČ DPH: SK2020218695, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 14140/B, ktorá vydáva Bratislavské a Petržalské noviny 
a zabezpečuje chod spravodajského portálu www.banoviny.sk (ďalej aj „periodikum“). 

 

2.  Termín a miesto trvania súťaže  

2.1 Súťaž prebieha v období od 03.06.2021 do 11.06.2021 vrátane na území Slovenskej republiky, a to 
spomenutím v článku v Bratislavských novinách č. 6/2021 a na webe www.banoviny.sk.  

 

3. Účastníci súťaže 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická a právnická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „účastník“).  

3.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa a ďalších 
spoločností, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke. 

 

4. Podmienky účasti na súťaži 

4.1 Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý pošle svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, 
korešpondenčnú adresu, telefónne číslo) do 11.06.2021 na e-mailovú adresu: sutaz@banoviny.sk. 
Súťažiaci tiež môže napísať príbeh zo svojej minulosti – nie je to však podmienkou zaradenia do 
losovania. 

4.2 Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre informovaný formou e-mailu alebo telefonicky na kontakt, ktorý 
uvedú v e-maili do troch pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. Mená výhercov budú tiež uverejnení 
na webovej stránke www.banoviny.sk v článku o súťaži. 

 

5. Výhra 

5.1 V súťaži sa hrá o 5 kníh s názvom „Bratislava známa – neznáma“ od Vydavateľstva Dajama v celkovej 
hodnote 72,05 € s dph: 

5.2 Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 12.06.2021. V prípade, že výherca nebude akceptovať výhru 
alebo bude nezastihnuteľný do troch pracovných dní od žrebovania - do 16.06.2021, jeho výhra 
prepadá a usporiadateľ vyžrebuje ďalšieho výhercu z účastníkov súťaže.  

5.3 Výhra bude výhercovi odoslaná poštou/doručená osobne do 30 dní po vyhlásení výsledkov, a to na 
adresu v Slovenskej republike, ktorú zadá výherca, alebo bude odovzdaná výhercovi v sídle 
usporiadateľa, a to v závislosti od dohody s výhercom. 

 

6. Ďalšie podmienky 

6.1 Výhry budú doručené poštou alebo osobným odberom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručené, 
poštovým podnikom poškodené alebo stratené zásielky s výhrou. Vymáhanie účasti alebo výhry 
v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie výhier v hotovosti či ich výmena za iné 
výhry. Rovnako nie je možné reklamovať vady predmetu výhry. Účastník súťaže bude vylúčený 
v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného 
alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému 
účastníkovi k získaniu výhry. 

6.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celý čas 
jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho 
uverejnenia na webových stránkach a/alebo v tlačených periodikách usporiadateľa. 

6.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
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6.4 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov 
zo strany účastníka súťaže alebo neprevzatím výhry vyžrebovaným výhercom. 

6.5 Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote 
neprevyšujúcej sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona 
o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), 
do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur. Hodnotu výhry oznámi 
usporiadateľ výhercovi najneskôr pri prevzatí výhry. 
 

 

 

V Bratislave, dňa 31.05.2021 


