
 
 
 

Pravidlá súťaže 
(ďalej tiež len „Pravidlá“) 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

1.1 Tento dokument obsahuje pravidlá marketingovej akcie „Inšpirácie Heureka“ (ďalej len 
„súťaž“). 

1.2 Organizátorom súťaže je spoločnosť Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 650/1, 186 
00 Praha 8, IČ 078 22 774, DIČ CZ07822774, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24131 (ďalej len „organizátor“), ktorá prevádzkuje 
cenový porovnávač a nákupného poradcu Heureka.sk dostupný na www.heureka.sk (ďalej 
len „Heureka.sk“). 

2. ÚČASTNÍK 

2. Zúčastniť súťaže sa môže každá fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len „účastník“). 

2.1 Osoby mladšie 18 rokov sú oprávnené zúčastniť sa súťaže iba za predpokladu, že už dosiahli 
veku, kedy právne jednanie podmieňujúce účasť v súťaži, je primerané rozumovej a voľnej 
vyspelosti neplnoletých rovnakého veku, alebo za predpokladu, že k účasti v súťaži im bol 
udelený súhlas zákonného zástupcu. O naplnení týchto podmienok je organizátor 
oprávnený požadovať potvrdenie, a v prípade že mu nebude na výzvu predložené, je 
oprávnený danú osobu zo súťaže vylúčiť. 

2.2 Súťaže sa nezúčastňujú zamestnanci prípadne iné spolupracujúce osoby organizátora, ako 
aj osoby blízke týchto osôb.  

3. TRVANIE SÚTAŽE 

Súťaž prebieha od 18.10.  2021 do 18. 11. 2021. 

2.3 Organizátor si vyhradzuje právo predĺžiť alebo skrátiť trvanie súťaže, obmedziť alebo 
rozšíriť maximálny počet cien alebo súťaž aj bez uvedenia dôvodu zrušiť.  

4. VÝHRA 

3.2 Cena pre výhercu (ďalej len „výhra“) v súťaži je 30 EUR a uverejnenie fotografie na 
príslušnej stránke Heureka.sk. 

5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

3.3 Účasť v súťaži je dobrovoľná a nevyžaduje poskytnutie žiadneho vkladu ani iného plnenia 
organizátorovi. Dodržovanie Pravidiel je však podmienkou pre účasť v súťaži na poskytnutie 
výhry účastníkovi, ktorý bol vybraný ako výherca. 

3.4 Účasť v súťaži vzniká účastníkovi, ktorý splňuje podmienky podľa týchto Pravidiel, 
v okamihu, kedy na facebookovej stránke portálu Heureka.sk okomentuje súťažný post, 
kam priloží príslušnú fotografiu. 
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6. URČENIE VÝHERCU 

3.5 Výhru môže získať ten účastník, ktorý bude interne vybraný marketingovým oddelením 
spoločnosti podľa: 

• kvality fotografie, 

• jej obľúbenosťou formou lajkov užívateľov Facebooku, 

• vhodnosti danej fotografie pre účely portálu Heureka.  

3.6 Účastník môže získať výhru len za predpokladu, že je fanúšikom stránok 
https://www.facebook.com/heureka.sk .  

7. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 

3.7 Účastník má právo kedykoľvek odmietnuť účasť v súťaži. 

3.8 Informácie o spracovaní osobných údajov účastníkov a právach účastníkov z toho plynúcich 
sú k dispozícii na https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-
pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia.  

3.9 Účastník nie je oprávnený zúčastniť sa súťaže spôsobom odporujúcim týmto Pravidlám 
alebo aplikovateľným právnym predpisom Českej republiky či iným štátom vzťahujúcim sa 
na účastníka, alebo poškodiť dobré meno organizátora.  

3.10 Používanie akýchkoľvek mechanických, elektronických či podobných zariadení určených 
na získanie neoprávnených výhod v súťaži sa zakazuje. Porušenie uvedeného zákazu alebo 
dôvodné podozrenie o takomto porušení, bude pre organizátora dôvodom pre nepriznanie  
alebo neposkytnutie výhry. 

3.11 Účastník výslovne berie na vedomie, že organizátor má právo kedykoľvek i bez 
predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a bez akéhokoľvek nároku zo strany 
účastníka ukončiť či obmedziť účasť účastníka v súťaži alebo nepriznať mu nárok na výhru, 
a to najmä v prípade, že: 

3.11.1 účastník nesplňuje podmienky pre účasť v súťaži; 

3.11.2 účastník porušuje tieto Pravidlá súťaže 

3.12 Organizátor nenesie zodpovednosť za technické problémy súvisiace s funkčnosťou 
internetovej siete, vrátane však nie výlučne s rýchlosťou internetového pripojenia. Ďalej 
nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry, pokiaľ bola zaslaná na nesprávny účet, ktorý 
organizátorovi uviedol účastník. 

3.13 Účasťou v súťaži nevzniká právny nárok na výhru. Výhru nie je možné vymáhať súdnou 
cestou. Organizátor nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené osobami zúčastnenými na 
organizácii, priebehu a vyhodnotení súťaže podľa týchto Pravidiel. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 

3.14 Organizátor má právo požadovať, aby účastník doložil svoju totožnosť, a to najmä v 
prípade, že účastník bol vybraný ako výherca výhry. Pre tieto účely môže organizátor 
požadovať predloženie platného občianskeho preukazu účastníka, alebo iného dokladu 
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totožnosti. V prípade, že účastník neposkytne organizátorovi požadované doklady, potom 
je organizátor oprávnený účastníka zo súťaže vylúčiť. 

3.15 Organizátor môže podľa vlastného uváženia prehlásiť doposiaľ priebeh súťaže za neplatný 
z dôvodu akejkoľvek technickej alebo inej systémovej chyby či iného dôležitého dôvodu. 
Pokiaľ z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť, alebo inak negatívne 
ovplyvniť správu, bezpečnosť, čestnosť, poctivosť, alebo riadny chod súťaže, alebo nebude 
môcť súťaž pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si organizátor právo podľa vlastného 
uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť, alebo pozastaviť súťaž.  

9. PREDANIE VÝHRY 

3.16 Výherca je povinný poskytnúť alebo potvrdiť organizátorovi nasledujúce pravdivé údaje o 
svojej osobe:  

3.16.1 meno a priezvisko, 

3.16.2 dátum narodenia, 

3.16.3 adresu bydliska (ulica, číslo popisné, obec, PSČ), 

3.16.4 číslo účtu. 

3.17 Výhra bude účastníkovi zaslaná do 21 dní od oznámenia o tom, že bol vybraný ako výherca. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.18 Organizátor je oprávnený kedykoľvek  jednostranne zmeniť obsah týchto Pravidiel. 
Účinnosť zmien nastáva zverejnením, ibaže by organizátor uviedol inak. 

3.19 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel je alebo sa stane neplatným alebo 
nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení 
týchto Pravidiel a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na 
platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení týchto Pravidiel. Organizátor 
v takom prípade nahradí také neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným 
ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere odpovedať obsahu pôvodného 
ustanovenia. 

3.20 Tieto Pravidlá a vzťah medzi organizátorom a účastníkom sa riadi právnym poriadkom 
Českej republiky. V prípade súdneho riešenia sporu medzi organizátorom a účastníkom je 
príslušný obecný súd organizátora. Tieto Pravidlá sú vyhotovené v českom jazyku.  

3.21 Akákoľvek komunikácia medzi organizátorom a účastníkom prebieha elektronicky formou 
elektronickej pošty (e-mailu). 

Účastník súhlasí s tým, že informácie uvedené v týchto Pravidlách sú poskytované v inej 
textovej podobe, tz. nie v listovej podobe, ale iba elektronicky. Účastník je oprávnený si 
tieto Pravidlá uložiť a vytlačiť. Tieto Pravidlá budú k dispozícii online na adrese 
https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/sprievodca-heurekou/specialne-
ponuky/urobte-zo-svojho-maznacika-hviezdu-internetu po dobu trvania súťaže a 
nasledujúcich 30 dní. 

3.22 Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 18. 10. 2021. 

 
 


