Štatút súťaže pre školské zariadenia
na podporu hromadného predplatného detských titulov (ďalej len „Súťaž“)

I.

Vyhlasovateľ Súťaže pre školské zariadenia:
Slovenská pošta, a.s.
so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
(ďalej len „SPT“)

II.

Organizátor Súťaže pre školské zariadenia:
Slovenská pošta, a.s.
so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

III.

Obdobie Súťaže: od 01.06.2022 do 30.11.2022

IV. Účastníci Súťaže:
Školské a predškolské zariadenia na území Slovenskej republiky, ktoré si na školský rok
2022/2023 objednali min 10 ks z jedného titulu z titulov ponuky Hromadné predplatné,
objednávku zaslali v termíne od 01.06.2022 do 30.11.2022 a fakturovaná suma k úhrade za
predplatné bola pripísaná na účet Slovenskej pošty, a.s. do 15.12.2022.
V.

Výhry v Súťaži / Odmeny predplatiteľskej akcie:
zľava 22% v objednávke z vybraných detských titulov z ponuky Hromadné predplatné (ďalej
ako „HP“) na školský rok 2022/2023
zľava 20% v objednávke z vybraných detských titulov z ponuky Hromadné predplatné (ďalej
ako „HP“) na školský rok 2022/2023
01. až 10. zlosovaný

maľovanky pre 1 celú triedu (30 ks)

11. až 25. zlosovaný

knižné a iné vecné ceny

26. a 27. zlosovaný

vydania mesačníka NATIONAL GEOGRAPHIC - 1 ks od č. 1/2023
do 6/2023 v hodnote 24,00 € vrát. DPH

28. až 32. zlosovaný

vydania týždenníka SLOVENKA - 1 ks od č. 2/2023 do 26/2023
v hodnote 30,65 € vrát. DPH

33. až 35. zlosovaný

vydania týždenníka RYTMUS ŽIVOTA - 1 ks od č. 2/2023 do 27/2023
v hodnote 30,94 € vrát. DPH

36. až 38. zlosovaný

vydania týždenníka CHVÍĽKA PRE TEBA - 1 ks od 1/2023 do č.
51/2023 v hodnote 32,50 € vrát. DPH

39. a 40. zlosovaný

vydania mesačníka LIDÉ A ZEMĚ - 1 ks od č. 1/2023 do 12/2023
v hodnote 35,88 € vrát. DPH

41. až 45. zlosovaný

vydania týždenníka EUROTELEVÍZIA - 1 ks od č. 1/2023 do 26/2023
v hodnote 36,14 € vrát. DPH

46. až 48. zlosovaný

vydania mesačníka LIŠIAK - 1 ks, ČAS NA RELAX KRÍŽOVKY - 1
ks, TELE PLUS KRÍŽOVKY - 1 ks ( vydania mesačníkov od č. 1/2023
do 12/2023) v hodnote 37,26 € vrát. DPH

49. a 50. zlosovaný

vydania dvojtýždenníka 100+1 - 1 ks od č. 2/2023 do 1/2024 v
hodnote 39,80 € vrát. DPH

Výhry do súťaže poskytli vydavatelia periodickej tlače.
VI. Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:
a. zľavu 22% v objednávke z vybraných detských titulov z ponuky Hromadné predplatné
(ďalej ako „HP“) na školský rok 2022/2023 získa každý predplatiteľ, ktorý si objednal

minimálne 10 ks z jedného titulu, objednávku zaslal od 01.06.2022 do 31.08.2022
a fakturovaná suma k úhrade za predplatné bola pripísaná na účet Slovenskej pošty,
a.s. do 16.09.2022.
b. zľavu 20% v objednávke z vybraných detských titulov z ponuky Hromadné predplatné
(ďalej ako „HP“) na školský rok 2022/2023 získa každý predplatiteľ, ktorý si objednal
minimálne 10 ks z jedného titulu, objednávku zaslal od 01.09.2022 do 30.11.2022
a fakturovaná suma k úhrade za predplatné bola pripísaná na účet Slovenskej pošty,
a.s. do 15.12.2022.
c. Do zlosovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí si na školský rok 2022/2023
objednali minimálne 10 ks z jedného titulu z ponuky Hromadné predplatné, objednávku
zaslali od 01.06.2022 do 30.11.2022 a fakturovaná suma k úhrade za predplatné bola
pripísaná na účet Slovenskej pošty, a.s. do 15.12.2022.
Zoznam titulov v ponuke Hromadné predplatné:
Názov titulu
ADAMKO
BUBLINA
DETSKÉ DOPLŇOVAČKY
ENVIRÁČIK
FIFÍK
FĽAK
HÁDAJKO
KAMARÁT
MACKO PUSÍK

cena /
predplatné
periodicita
výtlačok
v EUR
1,46 €
3,50 €
0,95 €
1,45 €
1,50 €
1,55 €
2,50 €
1,69 €
1,05 €
1,90 €
1,49 €

10
4
6
10
1
9
1
11
9
6
10

14,60 €
14,00 €
5,70 €
16,00 €
16,45 €
18,59 €
9,45 €
11,40 €
14,90 €

Názov titulu
MAXÍK
REBRÍK
SLNIEČKO
STROMÁČIK
ŠIKOVNÍČEK
VČIELKA
VRABČEK
ZORNIČKA
ZVONČEK

cena /
predplatné
periodicita
výtlačok
v EUR
1,45 €
1,50 €
1,75 €
1,50 €
2,50 €
1,70 €
1,45 €
1,15 €
1,46 €
0,95 €
1,50 €

10
1
10
10
10
10
11
10
10
10
1

16,00 €
17,50 €
15,00 €
25,00 €
17,00 €
15,95 €
11,50 €
14,60 €
11,00 €

VII. Hodnotenie a zverejnenie výsledkov Súťaže:
1. Zlosovanie 50-tich výhercov sa uskutoční 20.12.2022 v priestoroch Strediska predplatného tlače,
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214 o 10:00 hod. Výherci budú písomne informovaní o výhre do
23.12.2022.
2. Výhry budú predplatiteľom odoslané na fakturačné adresy uvedené v objednávkach do
13.01.2023.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tejto Súťaže sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na www.posta.sk.
2. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na účely vyhodnotenia podmienok Súťaže a kontaktovania
je Vyhlasovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj
„ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnený spracúvať
osobné údaje zástupcu hromadného predplatného v rozsahu identifikačných a kontaktných
údajov, na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na
dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže. Svojou účasťou v Súťaži predplatiteľ
vyhlasuje, že osobné údaje spracúva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR.
3. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci
Súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Vymáhanie výhier alebo účasti v Súťaži súdnou
cestou je vylúčené. Ostatné skutočnosti neupravené v tomto Štatúte sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu Súťaže jednostranne meniť a
dopĺňať podmienky v nej obsiahnuté. Každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom

zverejnenia, spôsobom podľa bodu VI. tejto Súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať,
prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia odmien alebo odovzdania výhry. Vyhlasovateľovi nevzniká
povinnosť uhradiť osobám zúčastneným v Súťaži žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou. Na zaradenie do Súťaže a taktiež na výhru nevzniká účastníkom právny nárok. Vyhlasovateľ má
právo odmenu neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že odmenený nesplnil
podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z jej ustanovení.
5. Podľa §9 ods.2 písm. m) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry
v hodnote neprevyšujúcej 350,00€ za cenu oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy

presiahnu sumu 350,00€ do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností výhercov.

