
Štatút spotrebiteľskej súťažeŠtatút spotrebiteľskej súťažeŠtatút spotrebiteľskej súťažeŠtatút spotrebiteľskej súťaže    

„„„„Zlatý Bažant Zlatý Bažant Zlatý Bažant Zlatý Bažant ´73 Promo 2021“´73 Promo 2021“´73 Promo 2021“´73 Promo 2021“    

 

PreambulaPreambulaPreambulaPreambula    

    

Zmyslom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Zlatý Bažant ́ 73 Promo 2021Zlatý Bažant ́ 73 Promo 2021Zlatý Bažant ́ 73 Promo 2021Zlatý Bažant ́ 73 Promo 2021“    (ďalej 

len „SúťažSúťažSúťažSúťaž“). Tento štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak, 

aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len „PravidláPravidláPravidláPravidlá“). 

 

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá 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. 

 

Účelom Súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia výrobkov z portfólia spoločnosti Heineken 

Slovensko, a.s. 

    

I. OrganizátorI. OrganizátorI. OrganizátorI. Organizátor    SúťažeSúťažeSúťažeSúťaže     

    

1. OrganizátoromOrganizátoromOrganizátoromOrganizátorom Súťaže je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., so sídlom: Novozámocká 2, 947 01 

Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka č. 

10074/N (ďalej len "OrganizátorOrganizátorOrganizátorOrganizátor"). Organizátor je zároveň poskytovateľom cien (výhier) do Súťaže. 

 

2. Web agentúraWeb agentúraWeb agentúraWeb agentúra    aaaa    technický realizátortechnický realizátortechnický realizátortechnický realizátor:::: MADE BY VACULIK, s. r. o., so sídlom: Búdková 28, 811 04 Bratislava, 

IČO: 35 761 814, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 

18652/B (ďalej len „web web web web agentúraagentúraagentúraagentúra“). 

 

II. Čas aII. Čas aII. Čas aII. Čas a    miesto trvania Súťažemiesto trvania Súťažemiesto trvania Súťažemiesto trvania Súťaže    

    

1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 23.0823.0823.0823.08.202.202.202.2021111 do 19191919.0.0.0.09999....2022022022021111    prostredníctvom 

sociálnej siete Instagram (ďalej ako „Doba Doba Doba Doba trvania Súťažetrvania Súťažetrvania Súťažetrvania Súťaže“). 

2. Súťaž sa uskutoční prostredníctvom Organizátorom vybraných maloobchodných prevádzok zapojených do 

Súťaže (ďalej aj ako „Prevádzky„Prevádzky„Prevádzky„Prevádzky“), bližšie špecifikovaných v nasledujúcom bode tohto článku Pravidiel 

počas Doby trvania Súťaže na území Slovenskej republiky.  

3. Prevádzky, ktorých sa súťaž týka:  

• Bystrická Klubovňa, Námestie S.Moyzesa 26/52, Banská Bystrica 

• Centrálna Klubovňa, Trnavská cesta 2, Bratislava - Ružinov 

• Karloveská Klubovňa, Jurigovo námestie 1, Bratislava – Karlova Ves 

• Kazačok Pub, Bulharská 1, Žilina 

• Petržalská Klubovňa, Starohájska 2, Bratislava - Petržalka 

• Ramses bar & biliard, Valchovnícka 8, Komárno 

• Ružinovská klubovňa, Herlianska 6, Bratislava - Ružinov 

• Sedemtrojka Pub & Restaurant, Kominárska 3/A, Bratislava – Nové Mesto 

• TIVAT - Piváreň Bažant, SNP 3961/110, Trebišov 

• Ventúrska klubovňa, Ventúrska 1, Bratislava – Staré Mesto 

 

 



Uvedené Prevádzky zapojené do Súťaže budú označené reklamným a propagačným materiálom (plagát, “A“ 

leták) (spolu ďalej ako „PrevádzkyPrevádzkyPrevádzkyPrevádzky“). 

 

III. Podmienky účasti v SúťažiIII. Podmienky účasti v SúťažiIII. Podmienky účasti v SúťažiIII. Podmienky účasti v Súťaži    

    

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, staršia ako 18 rokov (ďalej ako "SúťažiaciSúťažiaciSúťažiaciSúťažiaci"), ktorá;  

• vyjadrí súhlas so zaradením do Súťaže spôsobom popísaným nižšie v bode 2 tohto článku Pravidiel; a 

• splní podmienky stanovené Pravidlami definované v čl. IV. týchto Pravidiel s výnimkou osôb, ktoré 

nemajú právo zúčastniť sa Súťaže, a to: 

o štatutárnych orgánov, vlastníkov a zamestnancov Organizátora, štatutárnych orgánov, 

vlastníkov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr zúčastnených na tejto Súťaži a 

iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto Súťaže, alebo 

spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a im blízkych osôb. Blízkou osobou sa 

rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; a 

o osôb, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k Organizátorovi. 

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže vyhlasujú, že: 

• súhlasia s podmienkami Súťaže uvedenými v Pravidlách; a 

• svoju účasť v Súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet. 

3. Ak sa preukáže, že výherca je osobou, ktorá nemá právo zúčastniť sa Súťaže, výhra sa mu neodovzdá 

a ostáva majetkom Organizátora. V prípade, ak osoba, ktorá nemá právo zúčastniť sa Súťaže už výhru 

prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy Organizátora výhru vrátiť, respektíve nahradiť plnú 

hodnotu príslušnej výhry.  

 

IV. Princíp SúťažeIV. Princíp SúťažeIV. Princíp SúťažeIV. Princíp Súťaže    

    

1. Do Súťaže sa možno zapojiť kúpou 0,5 l čapovaného piva Zlatý Bažant ´73na Prevádzke, v minimálnom 

počte 1 kus počas Doby trvania Súťaže na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažný výroboksúťažný výroboksúťažný výroboksúťažný výrobok“), 

následným vyhotovením fotografie takto zakúpeného súťažného výrobku na Prevádzke a jej zverejnením 

vo forme „príbehu“ („story“) prostredníctvom sociálnej siete Instagram, resp. Instagramového profilu 

súťažiaceho, s označením oficiálneho Instagram profilu Organizátora @zlatybazant, spolu s viditeľným 

súťažným produktom podľa bodu 2 nižšie a označením konkrétnej Prevádzky, a to počas Doby trvania 

Súťaže. Čím viac príspevkov Súťažiaci pridá, tým vyššia je jeho šanca na výhru. 

2. Súťažným produktom sa na účely tejto Súťaže rozumie: 0,5 l čapované pivo značky Zlatý Bažant ´73. 
3. Zo všetkých príspevkov – príbehov/stories, zverejnených podľa bodu 1 vyššie bude po skončení Súťaže 

vyžrebovaný 1 výherca hlavnej výhry. Žrebovanie prebehne prostredníctvom automatizovaného systému 

web agentúry. 

4. Ak Súťažiaci nebude po skončení Súťaže kontaktovaný, znamená to, že v Súťaži nevyhráva. 

5. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie Súťažiaceho, ktorého príspevok nebude spĺňať 

podmienky Súťaže, bude vulgárny, poškodzujúci dobrú povesť Organizátora Súťaže alebo nebude 

zodpovedať dobrým mravom. 

     

V. VýhrV. VýhrV. VýhrV. Výhraaaa    

    

1. V Súťaži je možné súťažiť o nižšie uvedenú hlavnú výhru: 

• 1111x x x x „Pivný balík“ pozostávajúci z:„Pivný balík“ pozostávajúci z:„Pivný balík“ pozostávajúci z:„Pivný balík“ pozostávajúci z: 



- Výčapné zariadenie Lindr Pygmy 20/K Green Line v hodnote 379,20€ s DPH  

- 15l sud Zlatý Bažant ´73 v hodnote 27,60€ s DPH 

- set 6 pohárov Zlatý Bažant ´73 v hodnote 9,43€ s DPH 

- podpivníky Zlatý Bažant ´73 v hodnote 1,62 € s DPH 

(ďalej ako „hlavnáhlavnáhlavnáhlavná výhravýhravýhravýhra“) 

Súčasťou hlavnej výhry je aj vratný obal (KEG) v hodnote 40 EUR. 

 

2. Organizátor týmto zároveň v zmysle § 8, ods. 10 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov oznamuje hodnotu hlavnej výhry tak ako je uvedené v bode 1 tohto článku 

Pravidiel.  

    

VI. Odovzdanie VI. Odovzdanie VI. Odovzdanie VI. Odovzdanie hlavnej hlavnej hlavnej hlavnej výhryvýhryvýhryvýhry    

1. Výhercu hlavnej výhry bude poverený zástupca Organizátora kontaktovať prostredníctvom 

Instagramového profilu do 14 dní po ukončení Súťaže. Za účelom stotožnenia výhercu a odovzdania 

hlavnej výhry bude výherca vyzvaný na zaslanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa 

trvalého pobytu v SR, dátum narodenia. V prípade, ak výherca hlavnej výhry nedoručí svoje kontaktné údaje 

v lehote 24 hodín odo dňa doručenia správy (oznámenia o výhre podľa 1. vety), jeho nárok na hlavnú výhru 

zaniká a Organizátor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia (napr. vybrať náhradného 

výhercu). 

2. Odovzdanie hlavnej výhryOdovzdanie hlavnej výhryOdovzdanie hlavnej výhryOdovzdanie hlavnej výhry výhercovi bude realizované osobne Organizátorom (prostredníctvom 

povereného zástupcu Organizátora) na Organizátorom stanovenej adrese Prevádzky  

v dohodnutom termíne. Odovzdanie a prevzatie hlavnej výhry potvrdí výherca hlavnej výhry podpísaním 

preberacieho protokolupreberacieho protokolupreberacieho protokolupreberacieho protokolu v okamihu jej prevzatia. V prípade, ak si výherca hlavnú výhru neprevezme, je 

Organizátor oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny spôsobu doručenia výhier.  

VIIVIIVIIVII. Všeobecné ustanovenia. Všeobecné ustanovenia. Všeobecné ustanovenia. Všeobecné ustanovenia    

1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť a to aj bez udania 

dôvodu. Tieto Pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.  

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa 

tejto Súťaže. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.  

3. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený jednostranne 

vylúčiť takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia a/alebo predchádzajúceho upozornenia. 

4. Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v Súťaži, ani požadovať zámeny v 

položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú 

uvedené v týchto Pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa 

podmienky účasti Súťažiaceho definované pre účely tejto Súťaže.  

5. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

súdne vymáhať. 

6. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor Súťaže 

nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 

7. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku V. týchto 

Pravidiel. 



8. Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti 

Súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 

595/2003 Z.z..  

9. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností 

týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné 

ustanovenia týchto Pravidiel. 

10. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich 

bude v plnej miere dodržiavať. 

11. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, 

resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. 

12. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné. 

13. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu vrátane zlyhania alebo 

prerušenia fungovania telefónnych liniek, zlyhania alebo prerušenie fungovania sieťového hardwaru alebo 

softwaru a/alebo internetového pripojenia, či sociálnej siete. 

14. Organizátor nie je zodpovedný za neoprávnený vstup do akejkoľvek časti Súťaže. Organizátor taktiež nie 

je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť v procese administrácie Súťaže 

alebo v procese administrácie zadávania, resp. zverejňovania fotografií, či užívania sociálnej siete v zmysle 

Čl. IV Pravidiel. 

 

VIII. VIII. VIII. VIII.     Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajovOchrana osobných údajovOchrana osobných údajov    

    

1. V Súťaži sa spracúvajú osobné údaje súťažiacich a výhercu hlavnej výhry. Tieto osobné údaje budú 

spracúvané v rámci realizácie Súťaže v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných 

údajov, najmä Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov („NariadenieNariadenieNariadenieNariadenie“). 

2. V rámci realizácie Súťaže vystupuje v zmysle Nariadenia: 

a)  Organizátor ako prevádzkovateľ, pretože určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov 

výhercov hlavnej výhry a súťažiach. Kontaktným miestom pre výhercov a súťažiacich ako dotknuté osoby 

je zodpovedná osoba organizátora (Privacy Officer, email: SK1-GDPR@heineken.com; kontaktný formulár 

dostupný aj na www.heinekenslovensko.sk/kontakty). 

a) b) Web agentúra ako sprostredkovateľ, pretože spracúva osobné údaje súťažiacich a výhercu hlavnej 

výhry v mene organizátora a podľa jeho pokynov. 

3. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu: názov instagramového profilu a príspevku 

(fotografia, príbeh/story) za účelom realizácie a vyhodnotenia Súťaže, a to počas Doby trvania Súťaže a 14 

dní po jej skončení.  

4. Táto Súťaž nie je spojená, organizovaná/riadená alebo sponzorovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 

ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Instagram, a ktorá vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ spracovania 

osobných údajov Súťažiacich v zmysle svojich interných pravidiel. Za účelom oboznámenia sa s  jej 

pravidlami spracúvania osobných údajov navrhuje Organizátor Súťažiacim priamo kontaktovať 

spoločnosť Facebook Ireland Ltd., nakoľko Organizátor nenesie za toto konanie žiadnu zodpovednosť. 

5. Výherca hlavnej výhry poskytne Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa 

trvalého bydliska, dátum narodenia, za účelom realizácie všetkých práv a povinností ktoré mu vyplývajú 

z týchto Pravidiel, a to: 

a) identifikácie výhercu ako účastníka Súťaže; 

b) overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmito Pravidlami; 

c) komunikáciu s výhercom,  



d) odovzdanie výhry výhercovi,  

e) overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry. 

6. Právnym základom spracúvania osobných údajov súťažiacich a výhercu sú tieto Pravidlá, ktoré momentom 

zapojenia do Súťaže predstavujú záväznú dohodu o podmienkach Súťaže; spracúvanie osobných údajov 

výhercov a súťažiacich je tak nevyhnutné na plnenie tejto dohody zo strany Organizátora a preto sa 

nevyžaduje súhlas súťažiach alebo výhercov ako dotknutej osoby. 

7. Osobné údaje výhercu budú uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa skončenia Súťaže, prípadne aj dlhšie, 

ak je takéto uchovávanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti Organizátora, a to na dobu takto 

stanovenú zákonom. 

8. Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi (požiadavka 

potrebná na plnenie zmluvy). V prípade odmietnutia poskytnutia osobných výhercom nemôže byť 

výhercovi odovzdaná výhra. 

9. Výherca hlavnej výhry týmto berie na vedomie, že počas odovzdania hlavnej výhry bude Organizátor 

zhotovovať obrazové a zvukové záznamy za účelom propagácie tejto súťaže. Výherca hlavnej výhry 

zároveň udeľuje súhlas s ich zverejnením na Instagramovom profile @zlatybazant, spolu s jeho menom, 

priezviskom, názvom Instagramového profilu a inými prejavmi osobnej povahy podľa §11 a 12 zákona č. 

40/1964 Zb. bezplatne a neobmedzene. Tento súhlas môže výherca hlavnej výhry kedykoľvek odvolať. 

10. Organizátor týmto v súlade s Nariadením informuje súťažiacich a výhercu o ich práve:  

a) požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom; 

b) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

c) namietať proti spracovaniu osobných údajov; 

d) na prenosnosť osobných údajov;  

e) podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov). 

IXIXIXIX. Dostupnosť pravidie. Dostupnosť pravidie. Dostupnosť pravidie. Dostupnosť pravidiel Sl Sl Sl Súťažeúťažeúťažeúťaže    

1. Tieto Pravidlá upravujú práva a povinnosti Súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii propagačnej 

súťaže uskutočnenej podľa ust. §4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Tieto Pravidlá je Organizátor oprávnený kedykoľvek zmeniť písomným dodatkom. Organizátor si 

vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže. 

3. Úplné Pravidlá Súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania Súťaže k dispozícii na adrese 

Organizátora: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 821 09 Bratislava. 

 

V Bratislave dňa  20.08.2021 

 

Za Organizátora:   

 

 

 

-------------------------  

Heineken Slovensko, a.s.Heineken Slovensko, a.s.Heineken Slovensko, a.s.Heineken Slovensko, a.s.     

Zuzana Sidivárová, 

Trade Marketing Manager, 

na základe poverenia  
 


