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ŠTATÚT SÚŤAŽE „Bývaj zadarmo v Student Residence“ 

 
1. Všeobecné informácie 

 
1.1 Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava 

podmienok a priebehu súťaže s názvom “Bývaj zadarmo v Student Residence“ (ďalej len „Súťaž“) 
vyhlásenej spoločnosťou Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, 
IČO:  00 211 087, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 
10/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).  
 

1.2 Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a postupy 
žrebovania. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercov je záväzné úplné znenie Pravidiel 
zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa: www.studentresidence.sk/sutaz. Pravidlá sú k 
dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého obdobia trvania Súťaže. 

 
1.3 Účelom Súťaže je v rámci spoločenskej zodpovednosti poskytnutie ubytovacích služieb 

Vyhlasovateľa špecifikovaného v článku 3 týchto Pravidiel. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, 
ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky 
Súťaže. 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 v znení neskorších predpisov a nie je 
hazardnou hrou. 

 
1.4 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 26.06.2018 od 00:00 hod. do 

19.07.2018 do 24:00 hod. Posledným termínom pre prihlásenie účastníka Súťaže v zmysle článku 
3 týchto Pravidiel je 19.07.2018 24:00 hod.  

 
1.5 Zverejnenie a propagácia Súťaže trvajú od 26.06.2018 o 00:00 hod. do 19.07.2018 o 24:00 hod. a 

uskutočnia sa najmä vo forme reklamy v tlači, rádiu, na webových stránkach Vyhlasovateľa 
www.incheba.sk, www.studentresidence.sk a vo forme digitálnych reklamných bannerov na iných 
webových stránkach a na Facebooku. 

 
1.6 Výhru podľa bodu 4.1 druhá odrážka týchto Pravidiel zabezpečuje Vyhlasovateľ.  

 

2. Podmienky účasti v Súťaži 
 
2.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, študent strednej alebo vysokej školy, občan 

Slovenskej republiky, ktorá je spôsobilá na právne úkony, s doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel, a ktorá potvrdí súhlas 
s účasťou v Súťaži.  

 
2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom 

pomere k Vyhlasovateľovi ako aj im blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení.  

 

3. Podmienky Súťaže 
 
3.1 Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže: 
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 Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý sa sám alebo prostredníctvom inej osoby, 
alebo za ktorého iná osoba zašle(aj bez nutnosti vedomia dotknutej osoby) e-mail na 
story@studentresidence.sk , ktorého obsahom bude osobný a pravdivý príbeh opisujúci 
jeho zložitú životnú situáciu(najmä rodinnú, sociálnu a pod.) a s odpoveďou na otázku: 
Prečo by si mal práve Ty bývať v Student Residence? Všetky e-maily zaslané v uvedenej 
lehote počas trvania súťaže postupujú do výberového konania pred výberovú, resp. 
hodnotiacu komisiu, ktorá je zložená minimálne z 5 členov. Podmienkou platnosti účasti 
v súťaži je vyplnenie správnych osobných údajov meno, priezvisko a telefonický kontakt na 
účastníka(osoby, ktorá píše pravdivý príbeh za seba alebo osoby, o ktorej pravdivý príbeh 
píše iná osoba) súťaže. Komisia bude vyberať 4 výhercov pre uplatnenie výhry so zreteľom 
na morálnu a etickú rovinu a ostatné sociálne okolnosti spojené s účastníkom súťaže.  

 
 
3.2 Účastník Súťaže pri prihlásení sa do Súťaže v súlade s bodom 3.1. týchto Pravidiel potvrdil, že sa 

oboznámil s obsahom týchto Pravidiel, že s nimi súhlasí a že sa zaviazal ich dodržiavať. 
 

 

4. Výhry 
 
4.1 V Súťaži budú poskytnuté nasledovné výhry: 
 

• 4 x ubytovanie v ubytovacom zariadení Student Residence, ktorého vlastníkom je 
vyhlasovateľ na obdobie od 03.09.2018 do 28.06.2019 v hodnote 1 950,-EUR slovom tisíc 
deväťstopäťdesiat eur, ďalej len „výhra“).  
 

 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže a nahradiť ich 
inými výhrami podľa uváženia Vyhlasovateľa, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier. 
 

 

5. Vyhodnotenie a kontaktovanie 
 
5.1 Vyhodnotenie a výber výhercov Súťaže sa uskutoční dňa 24.07.2018 v priestoroch Vyhlasovateľa 

za účasti zástupcov Vyhlasovateľa poverených žrebovaním, zástupcov obchodných partnerov ako 
aj zástupcov médii. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania. Presný dátum a 
miesto konania žrebovania Súťaže budú zverejnené na  stránke www.studentresidence.sk/sutaz.  

 
5.2  Výhercom môže byť len účastník Súťaže, ktorý bol vybraný komisiou a ktorý spĺňa podmienky 

zaradenia do Súťaže uvedené v týchto Pravidlách.  
 
5.3 Výberová, resp. hodnotiaca komisia bude jednotlivo posudzovať zložitosť životnej situácie osoby, 

ktorá sa uchádza o výhru alebo osoba, ktorú iná osoba prihlásila do tejto súťaže ako aj jej sociálne 
zabezpečenie z poskytnutých údajov, na základe morálnych a etických princípov. Súťažiaci 

 
5.4 Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky. Výsledky žrebovania 
budú zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnené na stránke 
www.studentresidence.sk/sutaz.  

 

6. Odovzdanie výhry 
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6.1 Výhra bude výhercovi odovzdaná dňa 03.09. 2018. Odovzdanie výhry zabezpečí Vyhlasovateľ, na 

mieste a čase, ktoré určí Vyhlasovateľ za dodržania podmienok uvedených v týchto Pravidlách. 
Právny vzťah medzi Vyhlasovateľom a výhercom sa primerane riadia ustanoveniami §§628-630, 
§§847 -849 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

  
V prípade, že výherca sa odovzdania výhry nemôže zúčastniť alebo ak nebude možné výhru 
doručiť na adresu určenú výhercom, prepadá v prospech Vyhlasovateľa. Výherca v takomto 
prípade nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa za výhru akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú 
protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.  
 

 
 
6.2 Odovzdanie výhry:  
 
 
6.1 Vyhlasovateľ si pred odovzdaním každej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 

skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vybraná a k preukázaniu pravdivosti príbehu, ktorý uviedol. 
Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry sa preukázať  zástupcovi Vyhlasovateľa 
dokladom totožnosti.  

 
6.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie výhry ako verejnú udalosť. 

 

7. Osobné údaje a osobnostné práva 
 
7.1 Účastník Súťaže pri prihlásení do Súťaže poskytol Vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním jeho 

osobných údajov („OÚ“) v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová 
adresa, pre účely účasti účastníka Súťaže v Súťaži, (najmä, ale nie výlučne, spojené s 
vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia 
mena, priezviska a mesta výhercov na webovej stránke www.studentresidence.sk, odovzdaním 
výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), ako aj na marketingové účely, a zároveň s 
poskytnutím a sprístupnením OÚ zmluvným partnerom Vyhlasovateľa, na dobu do vysporiadania 
všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže a rok po skončení Súťaže. Poskytnutie údajov 
bolo dobrovoľné. Účastník Súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, 
aktuálne a pravdivé. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou na 
adresu sídla Vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné 
okamihom doručenia Vyhlasovateľovi.  

 
7.2 V prípade, ak odovzdanie výhry bude verejnou udalosťou podľa bodu 6.4 týchto Pravidiel udeľuje 

účastník Súťaže súhlas na použitie jeho obrazovej podobizne dobrovoľne Vyhlasovateľovi pre 
účely uvedené v bode 7.1. 

 
7.3 Informačné povinnosti vyplývajúce Vyhlasovateľovi z § 15 ods. 1 ZOOÚ sú splnené uverejnením 

potrebných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa www.incheba.sk. Účastník Súťaže účasťou v 
Súťaži zároveň súhlasí s tým, že všetky informačné povinnosti vyplývajúce Vyhlasovateľovi zo 
ZOOÚ, vrátane povinnosti podľa § 8 ods. 6 ZOOÚ, môžu byť splnené Vyhlasovateľom aj 
uverejnením potrebných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa www.incheba.sk, a to v 
lehote/lehotách uvedenej/uverejnených v ZOOÚ, pokiaľ ZOOÚ výslovne nevyžaduje písomnú 
formu takéhoto oznámenia. 
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8. Zodpovednosť Vyhlasovateľa 
 
8.1 V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, na výhry 

nie je právny nárok.  
 
8.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou 

v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím. 
 
8.3 Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré  vzniknú v súvislosti s nesprávnymi 

údajmi, ktoré poskytnú účastníci Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 
neprijatím, resp. nevyužitím výhry. 

 
8.4 Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v 

súvislosti s užívaním výhier a taktiež nie je zodpovedný za oneskorenie, stratu, poškodenie, 
zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené treťou stranou  na adresu výhercu. 

 

9. Dane 
 
9.1 Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle 

zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na 
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností 
plynúcich mu z prevzatej výhry. 

 

10. Záverečné ustanovenia 
 
10.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa 

vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť 
Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami, resp. Pravidlami tejto Súťaže. Zmeny alebo nové 
podmienky, resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa. 
Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania 
dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto 
Súťaže. 

 
10.2 V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a 

záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok 
na výhru tým zaniká.  

 
10.3 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že by 

porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či 
škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje 
právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru 
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo 
poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa. 

 
10.4 Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú konečné, 

bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej 
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hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať 
vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry. 

 
10.5 Účastníci Súťažiaci nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek 

iné plnenia zo strany vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v  týchto Pravidlách, pričom 
aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto 
Pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od vyhlasovateľa Súťaže akékoľvek ďalšie plnenia 
nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.  

 
10.6 Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
 
V Bratislave dňa 21.06.2018 

Incheba, a.s. 
Vyhlasovateľ Súťaže 
 

 


