
Štatút spotrebiteľskej vedomostnej súťaže „VYHRAJKO “ 
v znení platnom 5.12.2021 od 14:00 hod. (SEČ) 

(ďalej v texte len ako „štatút“) 
 

I. 
Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 

 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „VYHRAJKO“ je obchodná spoločnosť 

PS:Digital, s.r.o., so sídlom: Šustekova 5, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, 
Slovenská republika, IČO: 47 585 439, registrácia: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 95596/B (ďalej v texte len ako „organizátor“). 
 

2. Technickú realizáciu zabezpečujú pre organizátora spoločnosti: Stripe, Inc., so sídlom: 
510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA a A SMS, s.r.o., so sídlom: 
Šulekova 70, 811 03 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 35 830 387, 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
25950/B (ďalej len ako „technický realizátori“ alebo samostatne ako „technický 
realizátor“). 
 

3. Predmetom tohto štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „VYHRAJKO“ ako 
vedomostného kvízu (ďalej v texte len ako „súťaž“) zverejnenej na webovej stránke: 
www.vyhrajko.sk ako aj práv a povinností účastníkov tejto súťaže. Účastníci tejto súťaže 
sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom neobmedzenie počas trvania 
tejto súťaže priamo na webovej stránke www.vyhrajko.sk. 
 

4. Cieľom súťaže je preverenie všeobecných znalostí, zručností a vedomostí súťažiacich z 
aktuálnych tém.  

 
5. Súťaž 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. 
Trvanie súťaže a termíny súťaže 

 
1. Súťaž bude organizátorom realizovaná v termíne odo dňa 5.12.2021 od 14:00 hod. (SEČ), 

a to až do jej skončenia.  
 

2. O prerušení súťaže, zmenách podmienok a pravidiel súťaže, prípadne o jej skončení bude 
organizátor súťaže informovať priamo na webovej stránke www.vyhrajko.sk. 

 
3. Súťaž prebieha v súťažnom intervale, pričom začiatok intervalu je kalendárny deň 5. 12. 

2021 a koniec súťažného intervalu je kalendárny deň 9. 12. 2021, čas 23:00. Súťažný 
interval bude zostavený z vedomostného kvízu, ktorý pozostáva z 10 otázok..  
 

4. Žrebovanie víťazných súťažiacich bude prebiehať náhodným výberom prostredníctvom 
SMS, emailovej alebo formulárovej platformy, a to vždy do 14 kalendárnych dní po 
skončení súťažného intervalu určeného bodom 3 tohto článku. Víťazným súťažiacim je 
vždy len jedno unikátne telefónne číslo, jeden unikátny email /Apple konto alebo Google 
konto/ alebo jeden unikátny formulár, ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže. 
Opakovaným zapojením sa do súťaže prostredníctvom SMS alebo prostredníctvom 



emailu (Apple/Google Pay) v rovnakom súťažnom intervale je znásobená možnosť 
výhry. Opakovaným zapojením sa do súťaže prostredníctvom formuláru v rovnakom 
súťažnom intervale nie je znásobená možnosť výhry, súťažiaci sa v jednom súťažnom 
intervale môže zapojiť do súťaže prostredníctvom unikátneho formuláru iba jeden raz. 
 

5. Do žrebovania o výhru súťaže pre konkrétny súťažný interval budú zaradené všetky 
platné súťažné SMS správy alebo emaily prijaté počas práve ukončeného súťažného 
intervalu, ktoré boli potvrdené spätnou SMS správou alebo potvrdenou platbou cez 
Google Pay, resp. Apple Pay.. Do žrebovania o výhru súťaže pre konkrétny súťažný 
interval budú zaradené taktiež všetky platné súťažné formuláre prijaté počas práve 
ukončeného súťažného intervalu, ktoré boli úspešne odoslané. Súčasne so žrebovaním 
víťazných súťažiacich bude prebiehať aj žrebovanie náhradníkov víťazných súťažiacich, 
a to vždy jeden náhradný víťazný súťažiaci za každého víťazného súťažiaceho.  

 
6. Následne bude víťazný súťažiaci kontaktovaný v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa 

žrebovania prostredníctvom emailu alebo telefonicky zo strany organizátora súťaže. 
Vyžrebovanie víťazného súťažiaceho bude realizované do 14 kalendárnych dní po 
skončení súťažného intervalu. V prípade pokiaľ sa nebude možné spojiť telefonicky, 
prípadne emailom s víťazným súťažiacim, tak bude oslovený emailom a telefonicky 
náhradník, ktorý bol vyžrebovaný spoločne s víťazným súťažiacim, s ktorým sa 
nepodarilo spojiť telefonicky alebo emailom. 

 
III. 

Propagácia súťaže  
 
1. Propagácia súťaže sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom sociálnych sietí, 

reklamy Facebook Ads. 
 

IV. 
Účastníci súťaže 

 
1. Súťaže sa môže aktívne zúčastniť akákoľvek fyzická osoba - nepodnikateľ s trvalým 

pobytom, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá 
ku dňu účasti na súťaži dovŕšila 18 rokov a ktorá splní všetky podmienky súťaže (ďalej 
v texte len ako „súťažiaci“). Súťažiaci, ktorý je mladší ako 18 rokov a aktívne sa zúčastní 
súťaže a súťaž vyhrá, je povinný výhru odovzdať jeho zákonnému zástupcovi. 
Súťažiacemu, ktorý bude fyzickou osobou – podnikateľom, prípadne fyzickou osobou 
bez trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky je 
organizátor súťaže oprávnený odoprieť vyplatenie výhry z dôvodu porušenia tohto štatútu 
súťaže. V prípade pochybností o splnení vyššie uvedených podmienok viažucich sa na 
osobu výhercu súťaže má organizátor právo žiadať predloženie dôveryhodného dokladu 
totožnosti, ktorým výherca súťaže má preukázať splnenie vyššie uvedených podmienok.  
 

2. Zo súťaže sú vylúčený obchodní spoločníci (rozumej: osoby s akoukoľvek majetkovou 
účasťou), konatelia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci organizátora ako aj všetci 
obchodní spoločníci (rozumej: osoby s akoukoľvek majetkovou účasťou), konatelia, 
zamestnanci a ich rodinní príslušníci všetkých dodávateľských a subdodávateľských 
firiem podieľajúcich sa na príprave, realizácii a žrebovaní tejto súťaže (ďalej v texte len 
ako „osoba vylúčená“). V prípade pokiaľ sa preukáže, že výherca súťaže je osobou 
vylúčenou, výhra nebude a nemôže byť takejto vylúčenej osobe odovzdaná. Pokiaľ bola 



výhra zo súťaže takejto vylúčenej osobe odovzdaná, je táto vylúčená osoba povinná výhru 
vrátiť v plnej výške organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora. 
Súčasne takáto vylúčená osoba zodpovedá za vznik škody spôsobnej organizátorovi.  
 

V.  
Pravidlá súťaže  

 
1. Súťažiaci sa zúčastňuje súťaže tak, že zodpovie všetky súťažné otázky na webovej 

stránke www.vyhrajko.sk a svoju účasť v žrebovaní potvrdí spoplatnenou SMS správou, 
úhradou účasti prostredníctvom aplikácie Apple Pay / Google Pay alebo vyplnením a 
odoslaním formuláru, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.vyhrajko.sk. 

 
2. Pri zapojení sa do súťaže prostredníctvom spoplatnenej SMS správy, po zodpovedaní 

všetkých súťažných otázok súťažiaci odošle SMS správu odoslanú zo SIM karty 
slovenského mobilného operátora na číslo 6667 v tvare SMS správy vygenerovanom 
priamo príslušnou platobnou bránou, ktorý je pre každého súťažiaceho unikátny. 
Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare je považovaná za 
platnú súťažnú SMS správu iba v tom prípade pokiaľ bude potvrdená spätnou SMS 
správou. Cena spätnej SMS správy je vo výške 1 EUR (slovom: jedno euro) vrátane DPH.  
 

3. Pri zapojení sa do súťaže prostredníctvom emailu a úhrady prostredníctvom aplikácie 
Apple Pay alebo Google Pay sa zapojí súťažiaci svojím jedinečným kontaktom vo forme 
užívateľského emailu zriadeným na platforme Apple Pay alebo Google Pay a platba vo 
výške 1 EUR (slovom: jedno euro) vrátane DPH mu bude odpočítaná priamo z debetnej 
karty registrovanej na užívateľský email na platforme Apple Pay alebo Google Pay. 
 

4. Platba za účasť prostredníctvom aplikácie Apple Pay alebo Google Pay sa vykonáva 
prostredníctvom príslušnej platobnej brány, ktorá využíva on-line platby, ktoré sú 
obsiahnuté na webe https://stripe.com/en-sk. Organizátor nemá prístup k privátnym 
dátam súťažiacich. Organizátor dostane iba zabezpečenou cestou potvrdenie o platbe a 
na jeho základe bude zapojenie súťažiaceho do súťaže akceptované. 
 

5. Po uskutočnení platby prostredníctvom aplikácie Apple Pay alebo Google Pay je 
súťažiaci povinný zadať adresu svojho bydliska a email, na ktorom ho bude možné 
kontaktovať v prípade výhry.  

 
6. Pri zapojení sa do súťaže prostredníctvom vyplnenia formuláru, po zodpovedaní všetkých 

súťažných otázok súťažiaci vyplní a odošle formulár, ktorý obsahuje kontaktné údaje 
súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a PSČ.  
 

7. V prípade zapojenia sa do súťaže prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára, môže 
súťažiaci získať maximálne polovicu (50%) výhry uvedenej v bode 9 tohto článku. 
 

8. Každá jedna (1) súťažná otázka z celkových desiatich (10) súťažných otázok ponúka 
výber 2 až 13 možnosti odpovede na konkrétnu súťažnú otázku. 
 

9. Pre súťažný interval je výhra súťaže určená maximálnou výškou čiastky 222 EUR 
(slovom: dvestodvadsaťdva eur), pričom túto výšku určuje počet správnych odpovedí na 
všetky súťažné otázky. Hodnota každej správnej odpovede na súťažnú otázku je vo výške 
20 EUR (slovom: dvadsať eur). Bonus určený vo výške 22 EUR (slovom: dvadsaťdva 



eur) je poskytnutý súťažiacemu, ktorý bude zdieľať súťaž na sociálnej sieti Facebook 
/Messenger/ a / alebo prostredníctvom aplikácie Whatsapp, a zdieľaním tejto súťaže si 
navýši celkovú čiastku výhry pozostávajúcu zo správnych odpovedí. Súťažiacemu je 
taktiež poskytnutá možnosť nezdieľať súťaž na sociálnej sieti Facebook /Messenger/ 
alebo na Whatsapp-e, pričom za výber takejto možnosti bude výhra dosahovať iba čiastku 
pozostávajúcu zo správnych odpovedí. 
 

10. Po zodpovedaní všetkých súťažných otázok, poskytnutí možnosti zdieľania súťaže na 
sociálnej sieti Facebook /Messenger/ a / alebo prostredníctvom aplikácie Whatsapp je 
určená výsledná hodnota možnosti dosiahnutej výhry. Následne je určená hodnota 
možnej výhry v súťaži v eurách a súťažiaci sa o túto výhru zúčastní zaslaním SMS správy 
alebo formou aplikácie Apple Pay alebo Google Pay alebo vyplnením a odoslaním 
formulára spôsobom a v tvare bližšie určenom bodom 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tohto článku štatútu. 
SMS správa, email a formulár zaslaný v súťažnom intervale je platný len pre súťažný 
interval, v ktorom bol zaslaný a neprenáša sa na akýkoľvek iný súťažný interval. 
Zapojenie sa do súťaže prostredníctvom vyplnenia a odoslania formuláru je jedinečné len 
v súťažnom intervale, v ktorom sa súťažiaci takto zapojil do súťaže. 
 

11. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť prostredníctvom SMS alebo emailu aj opakovane, a 
to v rámci každého súťažného intervalu. Do súťaže v rámci jedného súťažného intervalu 
sa súťažiaci nemôže zapojiť opakovane prostredníctvom formuláru. Súťažiaci môže byť 
vyžrebovaný v každom súťažnom intervale len pre jednu výhru. 

 
12. Vyžrebovanie výhercu súťaže prebieha formou technických prostriedkov. Organizátor 

súťaže má právo rozhodnúť, že žrebovanie prebehne za účasti notára, pričom o priebehu 
a výsledkoch žrebovania bude vyhotovená notárska zápisnica. 

 
13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä 

v určení spôsobu registrácie do súťaže, spôsob žrebovania víťaza súťaže, čas žrebovania 
súťaže ako najmä zmeny úlohy súťaže, súťažných otázok a odpovedí resp. celý 
mechanizmus a pravidlá súťaže. 

 
14. Na organizátora súťaže sa nevzťahuje žiadna povinnosť úhrady alebo úhrady nákladov, 

ktoré súťažiacim vzniknú alebo vznikli za zúčastnenie sa v súťaži. Organizátor súťaže 
môže v prípade podozrenia z porušovania pravidiel súťaže alebo podvodného charakteru 
konania súťažiaceho a získania výhry súťaže v rozpore s dobrými mravmi a všeobecnými 
obchodnými podmienkami organizátora alebo prípadného obchádzania technického 
zabezpečenia súťaže, zneužitia mechanizmu súťaže, odmietnuť zúčastnenie súťažiaceho 
v súťaži alebo odmietnuť poskytnutie výhry, a to aj so spätnou platnosťou a účinnosťou. 
V takýchto prípadoch má súťažiaci právo na podanie sťažnosti voči takémuto konaniu 
organizátora, ktorá musí byť riadne odôvodnená a zaslaná doporučene na sídlo 
organizátora, pričom organizátor o podanej písomnej, odôvodnenej a doručenej sťažnosti 
rozhodne do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej doručenia. Riadne odôvodnenou 
sťažnosťou sa rozumie sťažnosť označená menom, priezviskom a trvalým pobytom 
sťažovateľa, označenie adresáta sťažnosti ako aj označenie súťažného intervalu voči 
ktorému takáto sťažnosť smeruje a vymedzenie čoho sa sťažovateľ domáha. Súťažiacemu 
(rozumej sťažovateľovi) prekluduje právo podať sťažnosť v lehote siedmych (7) 
kalendárnych dní od vyhlásenia výhercu súťažného intervalu. Následné rozhodnutie 
organizátora o podanej sťažnosti sa považuje za konečné. 
  



15. Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje, že dáva organizátorovi súhlas so spracovaním 
osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s ust. § 14 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 
„ZnOOÚ“). Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich na marketingové účely na 
základe súhlasu súťažiaceho v súlade s ust. § 14 a nasl. ZnOOÚ. 

 
16. Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje, že dáva organizátorovi súhlas aby spracovával 

osobné údaje uvedené vo formulári prostredníctvom partnerov organizátora a zároveň 
aby osobné údaje uvedené vo formulári sprostredkoval / sprístupnil partnerom 
organizátora na marketingové účely.   

 
VI. 

Výhra a jej zdaňovanie, podmienky odovzdania výhry 
  
1. Výhra pre súťažný interval je v maximálnej výške 222,00 EUR (slovom: 

dvestodvadsaťdva eur). 
 

2. Výhru do súťaže poskytuje organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo meniť počet 
výhier za každý súťažný interval ako aj samotnú maximálnu výšku výhry súťaže.  

 
3. Pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) je 

organizátor súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov povinný zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, 
vykonať zrážku dane vo výške platnej v čase vyplatenia výhry organizátorom súťaže. 

 
4. Výhercovi súťaže v súťažnom intervale bude výhra nad 350,00 EUR (slovom: 

tristopäťdesiat eur) poukázaná na bankový účet po zdanení celkovej výšky výhry.  
 

5. Výherca súťaže v súťažnom intervale bude kontaktovaný telefonicky na telefónnom čísle 
alebo prostredníctvom emailu, z ktorého sa registroval / zapojil do súťaže alebo ktoré 
uviedol vo formulári a bude požiadaný o doplnenie osobných údajov za účelom 
poukázania výhry, a to vždy do 7 kalendárnych dní od ukončenia súťažného intervalu a 
uverejnenia (tel. čísla – prípadne iný identifikátor) výhercu súťaže za súťažný interval na 
webe www.vyhrajko.sk. 

 
6. Výhra bude výhercovi súťaže poukázaná na ním zadaný osobný bankový účet, a to 

najneskôr do 90 kalendárnych dní od prvého dňa v týždni nadchádzajúcom po 
kalendárnom týždni v ktorom sa súťaže zúčastnil a v ktorom výhru získal.  
 

7. Súťažiaci, ktorý vyhral výhru v súťažnom intervale, v prípade, že do 7 kalendárnych dní 
od ukončenia súťažného intervalu a uverejnenia (tel. čísla – prípadne iný identifikátor) 
výhercu súťaže za súťažný interval na webe www.vyhrajko.sk nebude reagovať na 
telefonát alebo email od organizátora, nebude dostupný na telefónnom čísle, s ktorým sa 
registroval v súťaži alebo ktoré uviedol vo formulári, prípadne telefónne číslo, s ktorým 
sa registroval v súťaži alebo ktoré uviedol vo formulári bude odpojené a nebude možné 
sa s ním spojiť, prípadne nebude reagovať na email, ktorým sa zapojil do súťaže alebo 
ktorý uviedol vo formulári alebo takýto email bude nedoručiteľný, za účelom poukázania 
výhry podľa ustanovení tohto článku štatútu, tak stráca nárok na výhru v súťaži v plnom 
rozsahu bez ďalšieho právneho nároku. V takomto prípade súťažiacemu nevzniká žiaden 
nárok na náhradu získanej výhry.  



 
VII.  

Osobitné ustanovenia 
 

1. Právny nárok na výhru v súťaži nevzniká. V zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nemožno výhru vymáhať.  
 

2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s uvedením 
nesprávnych údajov súťažiacimi alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 
neprijatím alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor taktiež nezodpovedá za vady a chyby 
telekomunikačných liniek a zariadení, ktoré neprevádzkuje.  
 

3. Výherca súťaže nie je oprávnený previesť svoj nárok na vyplatenie výhry na inú tretiu 
osobu, a to ani pokiaľ sa takáto tretia osoba sama zúčastnila súťaže.  
 

4. Organizátor je oprávnený obmedziť, odložiť účinnosť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť 
čiastočne alebo v plnom rozsahu tento štatút súťaže a taktiež samotné pravidlá súťaže.  
 

5. Tento štatút súťaže bude zverejnený v čase trvania súťaže na webe www.vyhrajko.sk. 
Štatút sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov platným v čase prebiehajúcej súťaže.  
 

6. Súťažiaci zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s týmto štatútom a prehlasuje, 
že sa s podmienkami súťaže v plnej miere oboznámil.  
 

VIII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Organizátor si vyhradzuje právo plniť záväzok voči súťažiacemu aj prostredníctvom 

svojich partnerov. 
 

2. Neplatnosť časti štatútu nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení. 
 

3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webe 
www.vyhrajko.sk. Predchádzajúci štatút sa týmto ruší. 

 
 
Znenie platné ku dňu zverejnenia na webe www.vyhrajko.sk. 
 


