
ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Najkrajšie prianie“

 (§ 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 3 ods. 5 zákona č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov)

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na web stránke  www.fermeria.sk (ďalej len
„Webstránka“) obchodnej spoločnosti  AT personalistika s.r.o., so sídlom Hronského 2712,
093 01 Vranov nad Topľou,  IČO: 46 788 425  s názvom „Najkrajšie  prianie“, (ďalej  len
„súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne
a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
 

I.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť AT personalistika

s.r.o.,  so  sídlom Hronského 2712,  093 01 Vranov  nad Topľou,  IČO:  46 788 425,
zapísaná v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel:  Sro,  vo
vložke číslo 26424/P (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

II.
Účel súťaže a oznámenie súťaže

1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Oznámenie  o začatí  súťaže  je  vykonané zverejnením štatútu  súťaže  a  informácií  o
súťaži  na  Webstránke.  Na  sociálnych  sieťach  Webstránky  -  Facebook,  Instagram,
bude uvedená informácia (resp. status) o súťaži vo forme reklamy.

3. Každý účastník súťaže  sa môže súťaže zúčastniť  za rovnakých podmienok.  Forma
zverejnenia oznámenia o začatí súťaže nemá vplyv na rovnosť účastníkov zúčastniť sa
súťaže.

III.
Trvanie súťaže

1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 18.11.2022 do 16.01.2023. 

2. Termín začatia súťaže je oznámený do dňa 18.11.2022. Prvý súťažný príspevok môže
byť prihlásený najskôr 18.11.2022 na Webstránke spoločnosti AT personalistika. 

3. Posledný  súťažný  príspevok  musí  byť  zaslaný  prostredníctvom  registračného
formulára na Webstránke najneskôr dňa 11.12.2022 o 23.59 hod., pričom na neskoršie
zaslané súťažné príspevky sa neprihliada a nebudú zohľadnené.

4. Uzatvorenie  registrácie  do  súťaže  nastane  dňa  11.12.2022 o 23:59  hodine.  Koniec
súťaže nastane dňa 15.01.2023 o 23:59 hodine.  Vyhlásenie výhercu súťaže bude
zverejnené 16.01.2023 vyhlasovateľom súťaže.

http://www.fermeria.sk/


IV.
Účastníci súťaže

1. Súťaže  sa  môže  zúčastniť  každá  fyzická  osoba  s trvalým  pobytom  na  území
Slovenskej  republiky,  ktorá  dovŕšila  vek  18 rokov,  a ktorá  splní  podmienky účasti
v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich blízke osoby v
zmysle  ustanovenia  §  116  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v  znení
neskorších predpisov.

 
V.

Podmienky a priebeh súťaže

1. Do súťaže sa záujemca o účasť v súťaži zapojí tak, že : 

a. vyplní  súťažný  formulár  na  Webstránke (meno,  priezvisko,  adresa,
telefonický a e-mailový kontakt, link na pridanie videa), 

b. pripojí video s tematikou vianočného alebo novoročného priania v dĺžke
videa max. 60 sekúnd (ďalej v texte ako prianie),

c. a  udelí  súhlas  s  podmienkami  súťaž  e  a   so  spracú  van  ím  osobných  údajov  
vyhlasovateľ  om s  úťaže za účelom riadneho priebehu súťaže a   s použitím videa
na marketingové účely a so zverejnením na sociálnych sieťach Webstránky.  

2. Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť len jedným prianím, v prípade ak
jeden účastník zašle viac prianí, ako súťažné prianie sa akceptuje iba časovo najskôr
pridané prianie. 

3. Prianie  môže  účastník  adresovať  komukoľvek.  Prianie  nesmie  obsahovať  osobné
údaje  osôb,  cez  ktoré  by  mohli  byť  tieto  osoby  identifikované,  urážlivé
vyjadrenia,  nenávistné  názory  alebo  iné  vyjadrenia  porušujúce  dobré  mravy.
V prípade ak bude prianie urážlivé alebo prezentujúce nenávistné, rasistické, či inak
zakázané  názory,  vyhradzuje  si  vyhlasovateľ  právo  nezverejniť  toto  prianie  a
účastníka vylúčiť  zo súťaže.  Na zverejnenie či  nezverejnenie priania  nie je právny
nárok.

4. Vyhlasovateľ  súťaže si vyhradzuje právo na úpravu priania - zostrihanie v prípade
presiahnutia stanovenej dĺžky videa alebo použitia osobných údajov príp. reklamných
označení v obsahu videa. V prípade ak účastník súťaže v prianí uvedie meno určitej
fyzickej  osoby  alebo  ju  označí  iným  spôsobom,  z  ktorého  je  možné  túto  osobu
identifikovať,  má  za  účelom  zachovania  ochrany  osobných  údajov  vyhlasovateľ
súťaže právo časť videa s použitým označením zmeniť alebo vymazať tak, aby nebolo
možné takúto osobu identifikovať.

5. Súťažiaci zaslaním priania cez registračný formulár  súhlasí s podmienkami súťaž  e a  
s  úhlasí so spracú  van  ím osobných údajov vyhlasovateľ  om s  úťaže za účelom riadneho  
priebehu  súťaže a  zverejnením  svojho  mena  a  priezviska,  ak  sa  stane  výhercom
peňažnej výhry. 

6. Odo dňa 12.12.2022 bude vyhlasovateľ  súťaže  vyhodnocovať resp.  upravovať
zaslané  videá  -  priania  a  následne  do  dňa  15.01.2023  tieto  videá  bude
uverejňovať na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) Webstránky.  Zaslané
videá budú použité v reklamnej kampani na sociálnych sieťach Webstránky.



7. Každý účastník súťaže, ktorého video bude zverejnené na sociálnych stránkach
Webstránky,  získava  darček  –  tričko  s logom. Vyhlasovateľ  súťaže  bude
kontaktovať účastníkov súťaže, ktorých videá boli uverejnené, aby poskytli adresu pre
zaslanie trička s logom.

8. Výhercu súťaže vyberie vyhlasovateľ súťaže po uplynutí lehoty na uverejnenie prianí
z účastníkov súťaže, ktorých priania boli uverejnené na sociálnych sieťach (Facebook,
Instagram) Webstránky.

9. Výherca súťaže bude zverejnený 16.01.2023 na Webstránke vyhlasovateľa súťaže
a sociálnych sieťach Webstránky.

VI.
Výherná cena a ich odovzdanie

1. Výherná cena pre výhercu súťaže je vecná cena - smartfón v hodnote 350,00 EUR.

2. Každý súťažiaci  so uverejneným prianím získava  od vyhlasovateľa tričko s logom
súťaže.

2. Účastníci súťaže berú na vedomie, že uvedenú vecnú výhru nie je možné vymeniť za
hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom
súťaže. 

3. Nepeňažné  ceny  alebo  výhry  sú  oslobodené  od  dane  z  príjmov  v  hodnote
neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Ak takto vymedzené  príjmy presiahnu
sumu 350 eur, zdaniť príjmy presahujúce uvedenú sumu je povinný výherca. 

4. Výherca  súťaže  bude  o získaní  výhry  informovaný  telefonicky,  e-mailom  alebo
zverejnením podľa čl. V. V prípade, ak sa výherca súťaže do 30 dní od oboznámenia
(spôsobom podľa predchádzajúcej  vety tohto bodu) o výhru neprihlási  alebo výhru
odmietne,  vyhlasovateľ súťaže o získaní  výhry oboznámi súťažiaceho so súťažným
príspevkom,  ktorý  sa  umiestnil  na  bezprostredne  nasledujúcom  mieste,  postupom
podľa predchádzajúcej vety.

5. O presnom  spôsobe  doručenia  výhry  bude  výherca  informovaný  vyhlasovateľom
súťaže. Vyhlasovateľ  súťaže  zašle  výhru  výhercovi  súťaže  najneskôr  do  30  dní,
odkedy  výherca  súťaže  potvrdil,  že  výhru  prijíma  resp.  poskytol  vyhlasovateľovi
súťaže kompletné kontaktné údaje.

6. Ak  výherca  zásielku  s  výhrou  odmietne,  takýto  výherca  stráca  nárok  na  výhru  a
vyhlasovateľ súťaže postupuje podľa bodu 3 tohto článku VI, bez toho, aby výhercovi
vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru  nemá účastník  súťaže  právny nárok a nie  je  možné  vymáhať  ju  súdnou
cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú  na vedomie,  že nemôžu
požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.  

VII.
Osobitné ustanovenia

1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116
Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2. Ak  sa  preukáže,  že  výherca  súťaže  je  zamestnancom vyhlasovateľa  súťaže,  alebo
osobou im blízkou,  tak nárok tejto  osoby na  výhru nevzniká,  výhra sa  neodovzdá



a vyhlasovateľ  súťaže  vyberie  podľa  poradia  náhradníka,  ktorý  nasleduje  podľa
najvyššieho počtu bodov.

3. V prípade  dôvodného  podozrenia  z podvodu,  alebo  zneužitia  chyby  týkajúcej  sa
riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo :

a) súťaž ukončiť alebo pozastaviť, 

b) zmeniť podmienky súťaže, 

c) vyhlásiť oznámenie o výhre za neplatné, 

d) bez  oznámenia  a akejkoľvek  náhrady  zablokovať  účasť  na  súťaži  tým
účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore týmto štatútom alebo
s dobrými mravmi.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných
údajov  uviedol  nesprávny údaj,  podľa  ktorého  mala  byť  výhercovi  zaslaná  výhra.
Vyhlasovateľ  súťaže  nezodpovedá  ani  za  iné  dôvody,  pre  ktoré  výhercovi  nebola
výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

5. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v súťaži.                   

6. Účasťou v súťaži - t.j. prihlásením svojho priania vo forme videa, prejavuje každý jej
účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený
uverejniť meno a priezvisko výhercu v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť
na  reklamné  a propagačné účely  vyhlasovateľa  súťaže  v súvislosti  s  oznamovaním
konania a výhercov súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu. 

7. Vyhlasovateľ  súťaže  si  vyhradzuje  právo  zmeniť  podmienky,  resp.  pravidlá  tejto
súťaže  kedykoľvek  bez  predchádzajúceho  upozornenia,  pričom  uvedenú  zmenu
podmienok,  resp.  pravidiel  je  povinný  zverejniť  v rozsahu  a spôsobom akým  bola
vyhlásená súťaž. 

VIII.
Pravidlá spracúvania osobných údajov 

a Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť  AT  personalistika,  s.r.o.  postupuje  pri  spracúvaní  osobných  údajov  v
zmysle  zákona  č.  18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov  v  znení  neskorších
predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov. Bližšie vysvetlenia pre osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, je
pre  prehľadnosť  a  zrozumiteľnosť  uvedené  samostatne  v  Pravidlách  spracúvania
osobných údajov pre SÚŤAŽ „Najkrajšie prianie“.

IX.
Autorské práva

1. Ohľadom  autorských  práv  k  prianiam  (videám),  prihláseným  do  tejto  súťaže  sa
postupuje v zmysle § 91 ods. 3 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.). 

2. Odseky 1 a 2 § 91 Autorského zákona sa primerane vzťahujú aj na dielo vytvorené v
rámci verejnej súťaže (napr. § 847 až 849 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov).  Dielo  na  objednávku  je  dielo  vytvorené  autorom  na  základe  súťaže.
Súťažiaci, ktorí svoje prianie do súťaže prihlásili, vytvorili tak dielo na objednávku, a



udeľujú  súhlas  na  jeho  použitie  na  účel  vyplývajúci  z  tejto  súťaže  -  propagácia
Webstránky a činnosti vyhlasovateľa. Po prihlásení priania do súťaže súťažiaci ako
autor nie je oprávnený prianie sám použiť, alebo udeliť súhlas na jeho použitie na iný
účel.

3. V prípade ak súťažiaci prihlási do súťaže prianie, ktorého nie je autorom, zodpovedá
za  prípadné  porušenie  autorských  práv  súťažiaci.  Vyhlasovateľ  súťaže  nie  je
oprávnený zisťovať a preverovať autorské  práva k prianiam a nenesie za vzniknutú
škodu žiadnu zodpovednosť. 

X.
Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

1. Tento  štatút  je  zverejnený  na  webovom  sídle  vyhlasovateľa  súťaže  -
www.fermeria.sk, na Webstránke vyhlasovateľa súťaže a fyzicky je uložený aj v sídle
vyhlasovateľa súťaže.

2. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
prevádzkovateľ  webovej  stránky Facebook a Instagram  spoločnosť Meta Platforms
Ireland  Limited  nemá  voči  súťažiacemu  žiadne  záväzky  vo  vzťahu  k  poskytnutiu
výhry.  Vyhlasovateľ  súťaže  vyhlasuje,  že  súťaž  nie  je  žiadnym  spôsobom
sponzorovaná alebo podporovaná Facebookom alebo Instagramom.

3. Vyhlasovateľ  súťaže  je  oprávnený  tento  štatút  doplniť  alebo  upresniť.  Upravené
znenie zverejní na webstránke.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.11.2022
_____________________________
           AT personalistika s.r.o.

             Anton Tekely, konateľ spoločnosti

http://www.fermeria.sk/

