
 

 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE 
v zákazníckom časopise VSEnergia pre váš domov „Súťaž o 40 skvelých 
darčekov od VSE“ 
 
Tento štatút upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Súťaž o 40 skvelých darčekov od VSE“. Pravidlá 
uvedené v tomto štatúte sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. Tieto 
pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto štatútu. 
 
1. Názov súťaže: „Súťaž o 40 skvelých darčekov od VSE“ 
 
2. Organizátor súťaže 
Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767, 
IČ DPH: SK2022730457, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v Odd.: Sa, Vložka 
č.: 1628/V (ďalej len „VSE“). 
 
3. Trvanie a miesto konania súťaže 
Začiatok súťaže: 19. október 2015. Koniec súťaže: 30. november 2015.  
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky. 
 
4. Médiá určené pre súťaž 
Zákaznícky časopis VSEnergia pre váš domov spoločnosti VSE.  
 
5. Základný princíp súťaže 
Účastníkom súťaže sa stáva každý Odberateľ elektriny v domácnosti, ktorý v období trvania súťaže má 
s VSE platne uzatvorenú Zmluvu o dodávke elektriny pre domácnosti resp. Zmluvu o združenej 
dodávke elektriny pre domácnosti a súčasne v období trvania súťaže zašle správnu súťažnú tajničku 
krížovky v znení „Guľa to je kocka, unavená cestou“. Na zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum 
prijatia správnej odpovede prostredníctvom emailovej adresy marketing@vse.sk alebo písomne na 
adresu spoločnosti (od 19. októbra do 30. novembra 2015). 
 
Výhrou v súťaži sú vecné ceny: 
3 x solárne hodiny 
2 x váha na batožinu 
2 x sada na víno 
1 x cestovný adapter 
2 x meteostanica 
2 x malý ďalekohľad 
3 x merací meter 
2 x termohrnček 
3 x skladací nožík 
5 x hodiny so stojanom na perá 
1 x športová taška 
4 x plážová taška 
4 x šiltovka 
3 x lampa na notebook 
1 x rukavica so škrabkou na auto 
1 x športový ruksak 
1 x kozmetická taška 
 
Všetky výhry nad 350,- EUR (slovom tristopäťdesiat eur) v súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže písomne 
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oznámi výhercovi hodnotu výhry. Výhru je povinný zdaniť výherca podaním daňového priznania 
miestne príslušnému správcovi dane, ak mu táto povinnosť zo zákona vznikne. 
 
Žrebovanie bude prebiehať bez účasti notára v termíne 6. decembra 2013 a v rámci žrebovania budú 
vyžrebovaní 3 výhercovia tabletu Lenovo IdeaTab A2109. Mená výhercov budú zverejnené po 
ukončení súťaže do 6. decembra 2013 na internetovej stránke www.vse.sk.  
 
6. Podmienky účasti v súťaži 
Súťaže sa môže osobne zúčastniť fyzická osoba, pokiaľ je plnoletá, pričom za dolnú vekovú hranicu 
pre plnoletú osobu je stanovený osemnásty (18.) rok veku, teda súťaže sa môže zúčastniť už osoba, 
ktorá v deň začatia súťaže dosiahla osemnásty (18.) rok veku.  
 
Podmienkou zaradenia do súťaže je:  
a) v čase trvania súťaže existencia platného právneho vzťahu medzi VSE a zákazníkom (odberateľ 

elektriny v domácnosti) založeného Zmluvou o dodávke elektriny pre domácnosti resp. Zmluvou 
o združenej dodávke elektriny pre domácnosti a súčasne 

b) zaslanie správnej odpovede na e-mail marketing@vse.sk alebo písomne na adresu 
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (od 19. októbra do 30. novembra 
2015). 

Organizátor súťaže zverejní osobné údaje výhercov (v rozsahu meno, priezvisko, obec bydliska)         na 
svojej internetovej stránke www.vse.sk. 

7. Výherca 

Výhercom tabletu sa stáva účastník súťaže, ktorý bol vyžrebovaný náhodným výberom spomedzi 
všetkých účastníkov súťaže bez účasti notára. Výhry budú výhercom doručené na adresu uvedenú 
v Zmluve o dodávke elektriny pre domácnosti resp. v Zmluve o združenej dodávke elektriny pre 
domácnosti a to v období  do 1 mesiaca po vyžrebovaní.  

8. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier 
Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha telefonickým, e-mailovým resp. písomným 
oznámením podľa kontaktov, ktoré má organizátor o výhercovi v systéme uložené. 
Krátko po ukončení súťaže výhercov kontaktuje organizátor súťaže. 
 
9. Odovzdanie výhier náhradnému výhercovi 
Odovzdanie výhry náhradnému výhercovi nie je možné. 
 
10. Súdne vymáhanie výhier v súťaži 
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie 
je možné vymeniť za finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok 
a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže. 
 
11. Úprava a zmena pravidiel súťaže 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo 
upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez 
uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu štatútu sa organizátor súťaže zaväzuje 
zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami 
a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými 
v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel 
a podmienok súťaže uvedených v tomto štatúte. 
 



 

 

12. Zverejnenie štatútu súťaže 
Tento štatút súťaže bude uverejnený na internetovej stránke www.vse.sk. Jeho vymazanie zo stránky 
sa uskutoční najskôr po desiatich (10) dňoch od ukončenia súťaže.  
 
13. Zodpovednosť za škodu 
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania 
účastníka súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, 
je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. 
 
14. Všeobecné ustanovenie 
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. 
 
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými 
v tomto dokumente. 


