
Veľká letná súťaž 

Štatút súťaže 
Tento dokument (ďalej aj „štatút“) upravuje pravidlá a podmienky Veľkej letnej 
súťaže (ďalej aj „súťaž“) na webovej stránke www.zlavadna.sk vyhlasovateľa 
súťaže ZľavaDňa, s.r.o. (ďalej aj „organizátor súťaže“). 

1. Organizátor Súťaže 

Obchodné meno: ZľavaDňa, s.r.o. 
Sídlo: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava 
IČO: 50 415 221 
DIČ: 2120319069 
IČ DPH: SK 2120319069 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 
112920/B 

2. Trvanie Súťaže 

Súťaž prebieha od 1.6. 2022 do 1.9. 2022 (vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“) 

3. Účastníci Súťaže 

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov (ďalej len „Účastník 
Súťaže“). 

4. Podmienky Súťaže 

• Účastník Súťaže počas Trvania Súťaže na internetovej stránke 
www.zlavadna.sk musí vytvoriť a uhradiť objednávku v minimálnej 
hodnote 1€. Uhradiť ju môže všetkými dostupnými spôsobmi úhrady. 

• V nákupnom košíku pri vytváraní objednávky musí zároveň potvrdiť 
políčko „Chcem sa zapojiť do Veľkej letnej súťaže“. 

• Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže objednávky, na ktoré 
bude v Termíne trvania súťaže uplatnené Odstúpenie od kúpy. 

5. Výhra 

Účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť viackrát (vytvoriť viac objednávok), 
nárok na Výhru má však iba jedenkrát, nie opakovane.  

http://www.zlavadna.sk/
https://www.zlavadna.sk/casto-kladene-otazky#i-objednavka-a-platba


Účastníci súťaže, ktorí budú vybraní  v zmysle bodu 6 Štatútu sa stávajú 
výhercami súťaže (ďalej aj „Víťaz“). Víťazom sa môže stať jeden Účastník súťaže 
iba raz.  

Víťazi nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej 
kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok 
a nie je možné ju súdne vymáhať.  

Výhry vo Veľkej letnej súťaži: 

Kupón na pobyt v hoteloch, ktoré sú pravidelne zverejnené na stránke 
www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz počas Trvania súťaže.  

Kredit na nákup na ZľavaDňa vo výške objednávky vytvorenej Víťazom v zmysle 
bodu 4 Štatútu. Kredit má platnosť do 31.12. 2022 (vrátane) na ľubovoľný nákup 
na www.zlavadna.sk. 

Výhra bude Víťazovi odovzdaná do 30 pracovných dní od splnenia Podmienok 
Súťaže. Spôsob odovzdania Výhry bude určený dohodou medzi Víťazom a 
Organizátorom Súťaže a bude závisieť od charakteru Výhry (napr. zaslanie e-
mailom, poštou, osobným odovzdaním). V prípade výhry kreditu budete jeho 
výška stanovená výškou objednávky v zmysle bodu 4 Štatútu a bude Víťazovi 
nahratá do jeho užívateľského konta na ZľavaDňa, z ktorého vytvoril objednávku. 

6. Pravidlá žrebovania / výberu výhercov 

Organizátor Súťaže vyžrebuje spomedzi všetkých Účastníkov Súťaže v zmysle 
bodu 4 Štatútu Víťazov pobytov.  

Vyhodnotenie súťaže o pobyty sa bude realizovať vždy v piatok v mesiacoch jún, 
júl a august formou neverejného žrebovania prostredníctvom elektronického 
žrebovacieho mechanizmu. Mená výhercov budú zverejnené na stránke Veľká 
letná súťaž (www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz). 

Vyhodnotenie súťaže o kredit sa bude realizovať 1.7. a 5.8. a 1.9. 2022 formou 
neverejného žrebovania prostredníctvom elektronického žrebovacieho 
mechanizmu. Mená výhercov budú zverejnené na stránke Veľká letná súťaž 
(www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz). 

7. Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov 

Meno Víťazov bude zverejnené na internetovej stránke 
www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz najneskôr do 3 pracovných dní po 

http://www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz
http://www.zlavadna.sk/
http://www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz
http://www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz
http://www.zlavadna.sk/special/velka-letna-sutaz


tom, ako budú kontaktovaní výhercovia. Víťazi budú zverejnení vo formáte krstné 
meno, prvé písmeno priezviska. 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka Súťaže, u ktorého je 
dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia 
pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky 
Súťaže podvodným konaním. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky 
na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.  

 

8. Ochrana osobných údajov 

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v 
Súťaži udeľuje Organizátorovi súťaže 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“) 
dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu 
identifikačných a kontaktných údajov na účel vyhodnotenia Súťaže a ďalších 
činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže a na marketingové účely, vrátane 
kontaktovania zo strán Organizátora súťaže po skončení trvania Súťaže a to dobu 
nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na 
dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Účastník 
súťaže dáva súhlas na jeho nasledujúce kontaktovanie zo strany Organizátora 
súťaže pre marketingové účely.  

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na 
https://www.zlavadna.sk/ochrana-osobnych-udajov 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento 
Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa 
tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto 
Štatútu. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže ani 
na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s 
propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa 
budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových 
problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže. 

Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.zlavadna.sk a dátum 
účinnosti tohto Štatútu je 1.6. 2022. 
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