
Š T A T Ú T  S Ú Ť A Ţ E  
(,,štatút“) 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaţe „SÚŤAŢ k 30. výročiu“ („súťaţ“), vrátane podmienok účasti 

v súťaţi, ktorá sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky www.berto.sk/sutaz.  

1.2 Vyhlasovateľom súťaţe je obchodná spoločnosť Berto sk, s. r. o., so sídlom Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, 

Slovenská republika, IČO: 45 278 156, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloţka 

č. 61618/B („vyhlasovateľ“). 

1.3 Účelom a cieľom súťaţe je rozšíriť povedomie spotrebiteľov o produktoch vyhlasovateľa, ich kvalite, pôvode 

a zloţení a podpora predaja výrobkov Berto. 

1.4 Podmienkou súťaţe je nákup aspoň 1 výrobku Berto a registrácia na webovej stránke vyhlasovateľa: 

www.berto.sk/sutaz. Súťaţiaci môţe 1 pokladničný doklad zaregistrovať iba raz. Šancu na výhru súťaţiaci zvyšuje 

počtom zaregistrovaných pokladničných blokov. Súčasťou registrácie je aj vloţenie fotokópie pokladničného 

dokladu (veľkosť do 2MB). V prípade, ţe sa nepodarí vloţiť fotokópiu pokladničného dokladu do registrácie 

(kvôli veľkosti priloţeného súboru), registráciu je moţné dokončiť aj bez nej. V takom prípade je však súťaţiaci 

povinný doklad uschovať, a v prípade výhry sa ním pri preberaní výhry preukázať vyhlasovateľovi súťaţe.  

 

Čl. II 

Trvanie súťaţe a územná pôsobnosť súťaţe 

 

2.1 Súťaţ je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky. 

2.2 Súťaţ trvá odo dňa 01.03.2021 od 00:01 hod. do dňa 30.04.2021 do 23:59 hod. Zapojenie do súťaţe je moţné 

najneskôr do jej ukončenia podľa prvej vety tohto bodu. 

 

Čl. III 

Podmienky účasti v súťaţi 

 

3.1 Súťaţe sa môţe zúčastniť kaţdá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené 

v tomto štatúte („súťaţiaci“). 

3.2 Súťaţe sa nemôţe zúčastniť súťaţiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému 

pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície 

blízkej osoby v ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

3.3 Súťaţiaci sa zapojí do súťaţe a je zaradený do ţrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku II. 

štatútu zakúpi aspoň 1 výrobok Berto a zaregistruje sa na webovej stránke usporiadateľa www.berto.sk/sutaz. 

3.4 Súťaţiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaţe. 

3.5 Z účasti na súťaţi sú vylúčené tieţ všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky súťaţe alebo 

porušia pravidlá súťaţe. Zo súťaţe je vylúčený aj ten súťaţiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 

mechanizmu súťaţe za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal ţiadnu cenu alebo sa ani nemohol 

súťaţe zúčastniť. 

3.6 Ak sa do súťaţe zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok upravených štatúte, je zo súťaţe 

automaticky vylúčená a nemá ţiaden nárok na cenu. 

3.7 Ak sa do súťaţe nezapojí ţiadna osoba alebo ţiaden súťaţiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaţi v 

zmysle štatútu, výhru nezíska ţiadna osoba. 

3.8 Na osoby vylúčené zo súťaţe v zmysle tohto článku sa hľadí, ako keby sa súťaţe ani nezúčastnili. O vylúčení 

konkrétneho súťaţiaceho zo súťaţe rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ. Ak bol konkrétny súťaţiaci 

vylúčený zo súťaţe, pričom so svojim vylúčením nesúhlasí, je oprávnený najneskôr do 7 dní po skončení súťaţe 

podať písomnú sťaţnosť štatutárnemu zástupcovi vyhlasovateľa. Na oneskorene podané sťaţnosti sa 

neprihliada. 

3.9 V prípade, ţe sa výhercom stane osoba, ktorá je alebo bude zo súťaţe vylúčená v zmysle tohto článku, a to aj 

keď k vylúčeniu dôjde dodatočne pre nesplnenie podmienok súťaţe, výhra sa takejto osobe neodovzdá 

a budú vyţrebovaní náhradní výhercovia. V prípade, ak takáto osoba uţ výhru prevzala je povinná túto výhru 

vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaţe vrátiť, respektíve nahradiť 

vyhlasovateľovi súťaţe plnú hodnotu príslušnej výhry. 

3.10 Súťaţiaci nemá akýkoľvek nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaţi. 

 

 

Čl. IV 

Ceny/Výhra 

 

4.1 Splnením podmienok súťaţe je moţné vyhrať nasledovné ceny: 

- 1. cena - Víkendový pobyt Tri studničky all inclusive 

- 2. cena – PlayStation 5 

- 3. cena – Kuchynský robot Bosh MUM 54230 

- 4. cena - Záhorácke prošuto 

http://www.berto.sk/sutaz


- 5. cena - Záhorácka šunka na kosti so stojanom 

- 6. – 10. cena: darčekový kôš Berto v hodnote 60 Eur 

- 11. – 20. cena: darčekový kôš Berto v hodnote 50 Eur 

- 21. – 30. cena: darčekový kôš Berto v hodnote 30 Eur 

4.2 V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, peňaţná i nepeňaţná výhra v 

hodnote nad 350,00 Eur podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v 

zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry 

a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 Eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane 

(napr. ak výhra presiahne sumu 350 Eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 Eur), ako aj spôsob 

zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaţe. 

4.3 Súťaţiaci berú na vedomie, ţe nemôţu poţadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo 

väčšom mnoţstve, ako určí vyhlasovateľ v súlade s podmienkami súťaţe v zmysle tohto štatútu, a ţe nie sú 

oprávnení poţadovať namiesto výhry peňaţné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude 

výhercovi odovzdaná tak ako je popísané v tomto štatúte. Vyhlasovateľ nenesie ţiadnu zodpovednosť za 

akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej vyuţitím. 

4.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. 

4.5  Na výhru nevzniká súťaţiacim právny nárok. Súťaţiaci zapojením sa do súťaţe vyjadrujú svoje uzrozumenie, ţe 

v zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, nemoţno výhru 

vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 

4.6 Výhru nie je moţné meniť ani reklamovať. Vyhlasovateľ nenesie ţiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká 

a záväzky súvisiace s výhrou. 

 

Čl. V 

Priebeh ţrebovania o výhry 

 

5.1 Ţrebovanie súťaţiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaţi v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny 

(„výherca“) bude prebiehať najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia súťaţe v zmysle Článku II. štatútu. 

5.2 Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a ţrebovanie výhercu vykonajú traja zamestnanci 

vyhlasovateľa. Výherca bude vybraný zo všetkých súťaţiacich náhodným výberom formou ţrebovania. 

5.3 Vyţrebovaných bude 30 výhercov. Kaţdý súťaţiaci bude zaradený do ţrebovania o ceny len raz. 

5.4 Vyţrebovaný bude aj náhradník pre prípad, ţe vyţrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok 

stanovených týmto štatútom. 

5.5 Vyţrebovaný výherca bude o výhre ceny kontaktovaný telefonicky, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia 

ţrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom a výhercom. 

5.6 V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa 

ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyţrebovanému vo vzťahu 

k tejto cene. Ak ani vyţrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo 

náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa. 

5.7  Výherca je pred prevzatím výhry povinný na poţiadanie predloţiť vyhlasovateľovi k nahliadnutiu originál 

platného preukazu totoţnosti výhercu (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) a predloţenie 

pokladničného dokladu v prípade jeho nepredloţenia pri registrácii (v zmysle bodu 1.4 tohto Štatútu). 

V prípade, ak výherca nepredloţí vyhlasovateľovi k nahliadnutiu preukaz totoţnosti a pokladničný doklad 

v prípade jeho nepredloţenia pri registrácii, stráca nárok na výhru. V takýchto prípadoch takému výhercovi 

zaniká akýkoľvek nárok na dodatočné uplatnenie si výhry voči vyhlasovateľovi a namiesto pôvodného výhercu 

bude ţrebovaný prípadne ďalší náhradný výherca. 

5.9 V prípade nezastihnutia výhercu na poskytnutých kontaktných údajoch, poskytnutej doručovacej adrese 

najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prvého pokusu vyhlasovateľa o kontakt s výhercom alebo v prípade 

neprevzatia výhry do 14 kalendárnych dní odo dňa upovedomenia výhercu o výhre, takémuto výhercovi 

zaniká akýkoľvek nárok na dodatočné uplatnenie si výhry voči vyhlasovateľovi a namiesto pôvodného výhercu 

nastupuje náhradný výherca. 

5.10 Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek účastníkom nesprávne zadané údaje (meno a priezvisko, adresa 

trvalého bydliska), resp. zmenu údajov, zo strany účastníkov resp. výhercov, ktoré by malo za následok, ţe výhra 

nebude riadne odovzdaná, resp. doručená výhercovi. V takýchto prípadoch takémuto výhercovi zaniká 

akýkoľvek nárok na dodatočné uplatnenie si výhry voči organizátorovi a namiesto pôvodného výhercu bude 

ţrebovaný náhradný výherca. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaţe zmeniť jej pravidlá, vrátane doby jej trvania, či súťaţ 

predčasne ukončiť alebo zrušiť. 

6.2 Účasť v súťaţi je dobrovoľná a súťaţiaci svojim zapojením sa do súťaţe vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami 

a zaväzuje sa všetky jej pravidlá a podmienky riadne dodrţiavať. 

6.3 Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaţe, jej pravidiel alebo prípadných nárokov s tým 

súvisiacich, je vţdy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa. 

6.4 Účasťou v súťaţi vyjadruje súťaţiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou 

alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaţe zúčastniť. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601


6.5 Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s 

prijatými cenami. 

 

 

 

Vo Vysokej pri Morave dňa 01.03.2021 

 

 

Za a v mene vyhlasovateľa Berto sk, s. r. o.;    Slávka Bertovičová, konateľ 


