
Šťastných 7 

Štatút súťaže platný od 27.09.2021 

(ďalej ako „Štatút“) 

 

 

I. 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 
 

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže je spoločnosť FIMM Consult, spol s.r.o., so sídlom 
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 17322987, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1269/B, ktorá je oprávnená obchodovať s 
reklamným priestorom značky Avízo (ďalej v texte  len  „Avízo“). 

 

2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže Avíza „Šťastných 7“ (ďalej v texte len „Súťaž“) 
prebiehajúcej na webovej stránke avizo.sk, kde sa účastníci môžu oboznámiť s pravidlami súťaže 
a týmto Štatútom v čase jej trvania. 

 

3. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 
30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

II. 

Pravidlá a vyhodnotenie súťaže, výsledky a sťažnosti 

 

1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže takým spôsobom, že v čase trvania Súťaže podporí inzerát 
platenou službou „Topovanie x 7“ v hodnote 6 EUR. Platbu môže uskutočniť formou 
spoplatnenej SMS správy alebo kreditnou kartou. Podmienkou úspešného zapojenia sa do 
Súťaže je úspešné spracovanie platby v systéme Avíza. 

 

2. Vyhodnotenie Súťaže prebehne do 7 pracovných dní od ukončenia Súťaže náhodným 

vyžrebovaním jedného zo zapojených. 

 

3. V prípade   akýchkoľvek   záležitostí   týkajúcich   sa   ktorejkoľvek   časti   Súťaže   alebo 
ktoréhokoľvek  rozhodnutia  v Súťaži  je  relevantné  a konečné  rozhodnutie  Avíza ako 
organizátora Súťaže, pričom  výber výhercu a odovzdanie ceny zabezpečuje rovnako Avízo, 
bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou 
splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. 

 

4. Avízo nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži a/alebo 

s výhrou. 

 

5. Na zaradenie do Súťaže, výber výhercu, ani na výhru v Súťaži nemajú súťažiaci právny nárok. 
 

6. Avízo nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či internetových 
liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri Súťaži. 

 

7. Avízo si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok 
súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier 
v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania 
mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo 
výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

 

8. Pokiaľ  súťažiaci  podá  sťažnosť  počas  Súťaže  a okolnosti  to  umožňujú,  sťažnosť  bude 
posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka 
jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Avízo o sťažnosti rozhodne do 
30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť 
doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora súťaže,   



alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@avizo.sk s označením „Šťastných 7“. 
 

9. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, 
čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. 

 

10. Rozhodnutie Avíza týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné. 
 
 

III. 

Termíny konania súťaže a účastníci súťaže 

 

1. Súťaž prebieha v termíne od 27.09.2021 do 03.10.2021. Výber a zverejnenie výhercu sa uskutoční 

do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. 

 

2. Súťaže  sa  môžu  zúčastniť  všetci  návštevníci  webovej  stránky avizo.sk, ktorí v čase vyhlásenia  
Súťaže: 

 

a) dosiahnu vek minimálne 18 rokov; 

b) sú bezúhonní; 

c) splnia ďalšie podmienky určené Štatútom, resp. ďalšie podmienky špecifikované počas 
Súťaže; 

d) zapojením sa do Súťaže súhlasia so všetkými ustanoveniami Štatútu a považujú ich za 

záväzné. 

 

3. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže v neobmedzenom počte s tým, že každé zapojenie zvyšuje 
jeho šancu na výhru. 

 

4. Súťažiaci, ktorí porušia Štatút Súťaže, budú okamžite zo Súťaže vylúčení. 

 

5. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločnosti FIMM 
Consult, spol s.r.o., ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na 
príprave a realizácii Súťaže. 

 

6. Avízo  má  právo  preveriť  pravdivosť  poskytnutých  údajov. V prípade,   ak   účastník   Súťaže   
poskytne   podklady   alebo   údaje   nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a 
zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii. 

 
 

IV. 

Výhry a ich zdaňovanie 

 

1. Výhrou je peňažná cena 100 € (slovom „sto eur“), ktorá bude výhercovi poukázaná na číslo účtu, 
ktoré uvedie pri kontaktovaní osobou z Avíza. 
 

2. Výhra v tejto súťaži predstavuje zdaniteľný príjem podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. i) zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu, že výhra neprevyšuje 
sumu vo výške 350 EUR je v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona 
č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dane. " 

 

3. Výherca výhry bude telefonicky alebo emailom kontaktovaný osobou Avíza do 7 pracovných dní 
od  ukončenia  Súťaže. V prípade, že nebude reagovať, bude rovnakým spôsobom vyžrebovaný 
náhradník. 

 

4. O ďalších podmienkach uplatnenia výhry bude výherca informovaný telefonicky alebo emailom. 
 

5. Výherca  výhry  berie  na  vedomie,  že  výhru  si  môže  uplatniť  len  osobne.  Výhra  nie  je 
prenosná na iné osoby. 

 

mailto:info@avizo.sk


6. Výherca  berie  na  vedomie,  že  stráca  nárok  na  výhru  v Súťaži  v prípade,  ak  nebude 
reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Avíza a/alebo nevykoná úkony smerujúce 
k nadobudnutiu výhry. V prípade zániku  nároku  na  výhru  výhercovi  nevzniká  žiaden  nárok  
akejkoľvek  náhrady  výhry. 

 

7. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. 
 

8. Výhru v Súťaži nie je možné vymáhať. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny 
vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Avízo. 

 

9. Avízo nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej 
užívaním. 

 

10. Avízo nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním 

sa alebo nevyužitím výhry. 

 
 

V. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1. Avízo má výhradné právo na jednostrannú zmenu tohto Štatútu. 

 
2. Štatút sa riadi a vykladá podľa slovenského práva najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany (Avízo a súťažiaci) sa podľa tohto Štatútu 
zaväzujú v prípade akéhokoľvek sporu pokúsiť sa najprv o zmier alebo dohodu pred tým ako by 
začali uplatňovať svoje práva na príslušnom súde alebo inom orgáne verejnej moci. 

 

1. Avízo spracúva osobné údaje súťažiaceho výhradne na spoločne vymedzený účel 
organizovania súťaže. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Avízo 
súťažiacemu ako dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia. 
 

3. Neplatnosť  časti  Štatútu  nespôsobuje  neplatnosť  zvyšných  ustanovení.  Tento  Štatút 
nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke avizo.sk. 

 

 

https://avizo.sk/clanok/42-osobne-udaje/

	Šťastných 7
	Štatút súťaže platný od 27.09.2021
	I.
	II.
	III.
	IV.
	Výhry a ich zdaňovanie
	V.

