
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

„AUTOŠKOLA VaV - Odporuč a vyhraj vodičák“ 

 

Preambula 

Pravidlá súťaže sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobné pravidlá súťaže tak, aby boli 

presne a zrozumiteľne určené.  

Článok I.  

Vyhlasovateľ súťaže 

1.1. Vyhlasovateľom súťaže je: obchodná spoločnosť V a V Servis, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 

Prešov, IČO: 36 781 878 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 

číslo 18648/P (ďalej ako „VaV“ alebo „vyhlasovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom Autoškoly VaV. 

1.2. Skupinu VaV tvoria nasledovní členovia: 

- VaV Akademy, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 46 106 723 

- VaV Akademy PLUS, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 46 916 229 

- VaV Akademy - PO, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 47 817 259 

- VaV Akademy - KE, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 47 955 473 

- VaV Akademy - BB, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 48 020 893 

- VaV Akademy - ZA, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 47 957 379 

- VaV Akademy - TT, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 48 020 877 

- VaV Akademy - TN, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 48 019 780  

- VaV Akademy - NR, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 47 957 476 

- VaV Akademy - BA, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 47 955 538  

- Jazyková škola V a V, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 46 917 322 

-  Jazyková škola VaV – PO, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 48 072 150 

- Jazyková škola VaV – KE, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 48 074 900 

-  Jazyková škola VaV – EÚ, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 48 072 311 

-  Jazyková škola VaV – SK, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 47 353 465 

 

Článok II 

Cieľ a trvanie súťaže 

2.1. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj, aktivity a propagáciu členov skupiny VaV a zviditeľniť ich v 

konkurenčnom prostredí. 

2.2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v 

znení neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou. 

2.3. Súťaž sa uskutoční v termíne od 1.1.2018 do 1.12.2018. 

2.4. V prípade, že sa do súťaže nezapojí viac ako 20 účastníkov, súťaž sa automaticky predlžuje do náhradného 

termínu stanovenom vyhlasovateľom. 

Článok III. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a v prípade neplnoletej osoby 

iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu s prihlásením do súťaže. 

3.2. Súťažiaci je povinný splniť kumulatívne nasledujúce podmienky: 

 a) prihlásiť sa na vodičský kurz v Autoškole VaV od 1.1. – 1.12.2018 a na tento kurz uhradiť zálohu  

 b) stať sa fanúšikom Autoškoly VaV na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/AutoskolaVaV) 

 c) odporučiť vodičský kurz v Autoškole VaV novému klientovi, ktorý na kurz po tomto odporúčaní reálne 

nastúpi. Nový klient musí v prihláške na kurz uviesť meno odporúčateľa (osoby, ktorá mu odporučila 

prihlásenie sa na kurz v Autoškole VaV. 

 d) vyplniť súťažný formulár a súhlasiť s podmienkami súťaže na webovej stránke Autoškoly VaV: link  

 Každý súťažiaci má v súťaži za každého nového klienta Autoškoly VaV, ktorého odporučí a ktorý reálne na 

kurz nastúpi jeden žreb - počet žrebov v súťaži si teda vie každý súťažiaci navýšiť podľa počtu ľudí, ktorým 

kurz v Autoškole VaV odporučí, a ktorí na kurz reálne nastúpia. 

3.3.  Zo súťaže je vylúčená každá fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, ktorý 

https://www.facebook.com/AutoskolaVaV


vznikol na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru k vyhlasovateľovi súťaže, 

ako aj ich blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, že sa také 

osoby zapoja do súťaže, nemajú nárok na odovzdanie prípadnej ceny. 

Článok IV. 

Ceny v súťaži 

4.1.  Hlavnou výhrou v súťaži je vodičský preukaz skupiny B, A alebo A2 v Autoškole VaV ZADARMO. 

Túto výhru môže získať jeden súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže a splní všetky podmienky súťaže.  

Článok V. 

Priebeh a podmienky súťaže a spôsob určenia výhercu 

5.1. Určenie víťaza prebehne žrebovaním, ktoré sa uskutoční do 7 dní od ukončenia súťaže. Meno 

vyžrebovaného výhercu bude do 7 dní od ukončenia súťaže zverejnené na facebookovej stránke Autoškoly 

VaV https://www.facebook.com/AutoskolaVaV. 

5.2.  Osoba, ktorú určí vyhlasovateľ súťaže za výhercu, sa nestáva automaticky výhercom. Na to, aby došlo k 

zmene statusu osoby súťažiaceho na výhercu, je potrebné, aby sa táto osoba prihlásila najneskôr do 10 

dní od žrebovania, v opačnom prípade prepadne výhra v prospech vyhlasovateľa súťaže. 

5.3.  Vyhlasovateľ v prípade úspešného overenia všetkých údajov odovzdá výhru výhercovi v sídle spoločnosti 

V a V Servis s.r.o., na ulici Hlavná 50 v Prešove na 2. poschodí, pričom najprv je potrebné, aby výherca 

správou na stránke https://www.facebook.com/AutoskolaVaV kontaktoval vyhlasovateľa. 

5.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť odovzdať výhru v prípade podozrenia na spáchanie 

podvodného alebo  nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže. Obdobne je oprávnený 

postupovať v prípade, že výherca bude šíriť zlé meno niektorej zo spoločnosti patriacej do skupiny VaV. 

5.5. Výherca ceny podľa bodu 4.1. si výhru môže uplatniť podľa svojho rozhodnutia výberom z troch spôsobov: 

- ak ide o osobu, ktorá je momentálne študentom Autoškoly VaV, alebo ktorá bola študentom Autoškoly 

VaV počas trvania súťaže, výhra môže byť odpočítaná z celkovej ceny vodičského kurzu skupín B, A al. A2 

a prípadný peňažný rozdiel vyplatený v hotovosti 

- výhru si môže výherca uplatniť výberom z ďalších skupín vodičského kurzu v Autoškole VaV 

- výhru môže výherca darovať    

5.6. Výhru v súťaži je potrebné uplatniť do troch mesiacov od prevzatia a odovzdania výhry. 

 

Článok VI. 

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút  

6.1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej 

pravidlá, a to bez udania dôvodu, najmä však v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ 

špecifikovaný v článku II. pravidiel. V takomto prípade nemá súťažiaci nárok na akékoľvek odškodnenie 

alebo vyrovnanie. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webstránke Autoškoly VaV. 

 

Článok  VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom vyhlasovateľa. 

7.2. Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších právnych predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa 

tohto zákona. Príjemca výhry prevyšujúcej hodnotu 350 € je povinný zaplatiť daň z výhry. 

7.3. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s týmito pravidlami a s tým, že vyhlasovateľ je 

oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercu a fotografiu v oznamovacích prostriedkoch a na reklamné 

a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže bez nároku výhercu na odmenu. 

7.4. V prípade rozporu ustanovení pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností 

týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné 

ustanovenia týchto pravidiel.  

7.5. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v 

súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko vyhlasovateľa. 

7.6. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle 

vyhlasovateľa súťaže a na príslušných internetových stránkach vyhlasovateľa. 

7.7. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v 

súťaži. 

https://www.facebook.com/AutoskolaVaV
https://www.facebook.com/AutoskolaVaV


7.8. V súlade s ustanovením § 845 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Na výhru nie je právny nárok. Nárok na výhru je možné 

previesť na inú osobu (podľa bodu 5.6.). Výhru nie je možné nárokovať v alternatívnej podobe. 

7.9. Účastník súťaže poskytuje svoj súhlas k využitiu svojej e-mailovej adresy pre potreby šírenia obchodných 

oznámení v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

7.10. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ich poskytnutie účastníkom 

súťaže je dobrovoľné. Poskytnuté údaje budú zaradené a spracované vyhlasovateľom do databázy, ktorú 

vyhlasovateľ využije, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko. Účastník súťaže zapojením 

sa do súťaže potvrdzuje, že bol vyhlasovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných 

údajov, a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany vyhlasovateľa, podľa zákona o ochrane 

osobných údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže 

a súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať. 

 

 

 V Prešove, dňa 01.01.2018 

 

 

 

      ...................................................... 

             

  V a V Servis, s.r.o. 

             

  Ing. Jaroslav Výboštek, PhD., konateľ 

 

 

 

 


