
 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 
 

„ MDD 2021" 

 
(ďalej len „štatút") 

 
 

 
štatút upravuje podmienky účasti na súťaži,spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 

jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor") 
 

Obchodné meno: Todos Bratislava, s.r.o. 

 
Sídlo: M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava 

 
IČO: 313119823 

DIČ: SK2020344854 

Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka č.2447 / B 

 

2. Termín konania súťaže 
 

13.05.2021 - vyhlásenie súťaže 

 
28.05.2021 - ukončenie odovzdávania obrázkov 

29.-31.05.2021 -vyhodnocovanie súťaže 

01.06.2021 - vyhlásenie súťaže v jednotlivých kategóriách cez soc. siete 
 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
 

Do súťaže sa môže zapojiť každé dieťa od 2-10 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť deti zamestnancov 

spoločnosti Todos ani deti zamestnancov partnerov uvedenej súťaže. 

4. Podmienky účasti v súťaži: 
 

Do súťaže sa môže zapojiť každé dieťa od 2-10 rokov a to tak,že nakreslí obrázok na tému "Môj 

najobľúbenejší dopravný prostriedok". 

Nakreslený obrázok je potrebné osobne priniesť na recepciu ktorejkoľvek prevádzky Todos 

(Bratislava, Toyota, Exclusive,Žilina, Ružomberok,Košice) Na recepciách spol. Todos dostane každé 

dieťa (alebo jeho zákonný zástupca), ktoré príde odovzdať obrázok milú odmenu. 

Pri odovzdaní je potrebné zanechať kontakt v rozsahu: 

meno dieťaťa a jeho vek 

celé meno zákonného  zástupcu 

adresa 

e-mail 

 
telefonický   kontakt 

podpísaný Súhlas s GDPR 



 

S. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 
 

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 

Prvá kategória: 

1.miesto - odrážadlo + cyklistický dres značky ŠKODA + diplom 

2.miesto - odrážadlo + diplom 

3.miesto - sada na kreslenie (vodové farby, štetce,voskové farbičky, fixky, farebné ceruzky, skicár) + 

diplom 

Druhá kategória: 

 
1.miesto - bicykel značky ŠKODA + cyklistický dres značky ŠKODA + diplom 

2.miesto - (online) kurz maľovania + diplom 

3.miesto - sada maliarskych potrieb (maliarsky stojan,plátno, akrylové farby, sada štetcov, 

akvarelové farby, akvarelový skicár) + diplom 

 

Poskytovateľom výhry „Detský bicykel ŠKODA Kid“ v hodnote 197,13 EUR je spoločnosť ŠKODA AUTO 

Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4775/B. 

ii. Hodnota hlavnej ceny je 197,13 EUR  

 
111. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i 

nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat 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 zák ladu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob 

zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie - či výherca a lebo vyhlasovateľ súťaže. 

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

 
Kresby budú následne zaslané na vedenie spol. Todos, kde bude zasadať odborná umelecká porota 

z ložená z 3 členov : 

Akademický maliar - Lucia Sucháňová 

zástupca spol. Todos - Janette Vojtková 

zástupca importu ŠAS  

Porota kresby ohodnotí a výhercov súťaže vyhlási online 1.06. 2021 na Deň detí. 

 
Po uzatvorení súťaže bude spol. Todos posielať na vyzbierané kontakty ďakovné listy za zapojenie sa 

do súťaže s pozvánkou na naše ŠKODA showroomy, na predvádzacie jazdy a pod.„ 

Obrázky budú spracované do koláže, ktorá bude uverejnená na webe Todos, na soc. sieťach Todos a 

bude zaslaná newslettrom na dtb. Todos klientov. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný 

Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 

dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. 



 

7. Spôsob odovzdania výhry 
 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode 

nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 
 

Pre našu spoločnosť je prioritou chrániť osobné údajefyzických osôb v zmysle platnej legislatívy, 

najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady {EÚ} 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZoOOÚ"}. 

 

Všetky informácie o ďalšom spracovaní osobných údajov nájdete tu: 

https:l/ www.todos.sk(i nformacie/ ochrana-osobnvch-udajov 

9. Záverečné ustanovenia 
 

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s 

ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. 

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to 

najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda.Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ 

na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže. 

iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si 

vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) 

tohto Článku štatútu. 

iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo 

náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. 

v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje,že súťaž nie je nijako sponzorovaná ,odobrená ani riadená 

Facebookom a nie je s ňou nijako spojená. 

V Bratislave, dňa 27.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


