
PRAVIDLÁ PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

 
„Zatepľujte s JUBIZOLom” 

 
Článok 1 

(všeobecné ustanovenia) 

(1) Tieto pravidlá určujú spôsob plnenia a podmienky pre účasť v súťaži „Zatepľujte s JUBIZOLom”, 
ktorá bude prebiehať na www.jub.sk. 
(2) Usporiadateľom súťaže je spoločnosť JUB, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 27, Bratislava, PSČ 831 
04, IČO: 36 761 931 (ďalej „Usporiadateľ“). 
(3) Sponzor súťaže je Jub, kemična industrija d.o.o., so sídlom Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri 
Ljubljani, IČO: SI63300265 (ďalej „Sponzor“). 
(4) Pravidlá súťaže budú zverejnené na www.jub.sk  počas celej doby trvania súťaže. 
(5) Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá slúži výlučne na podporu 
predaja tovarov Usporiadateľa a Sponzora (ďalej „súťaž“). 
 

Článok 2 
(trvanie súťaže) 

 
Súťaž bude prebiehať na www.jub.sk, a to v trvaní od 1. marca 2017 do 30. apríla 2017. 

Článok 3 
(podmienky účasti v súťaži) 

(1) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky (ďalej „účastník súťaže“).  
(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa a ani zamestnanci Sponzora súťaže  vrátane 
ich blízkych osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (t.j. príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/manželka).  
(3) Registráciou a zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí so všetkými podmienkami súťaže 
a účasti v nej.  
(4) Do súťaže budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnia stanovené podmienky uvedené v týchto 
pravidlách v plnom rozsahu. Usporiadateľ má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených 
podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi súťaže. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži 
alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené; takéto osoby môžu 
byť rovnako zo súťaže vylúčené na základe rozhodnutia Usporiadateľa. Ak sa ukáže, že osoba uvedená 
v predchádzajúcej vete sa i napriek uvedenému stala výhercom súťaže, napr. v dôsledku nepravdivých 
informácií, ktoré poskytla, nárok na výhru jej zaniká. 
 

Článok 4 
(účasť v súťaži) 

(1) Súťaž prebieha v zmysle článku 2 týchto pravidiel, a to v termíne od 1. marca do 30. apríla  2017 na 
www.jub.sk, prostredníctvom čoho sa zhromažďujú prihlásenia/registrácie účastníkov súťaže na 
obnovu fasády rodinných domov alebo objektov rovnakej veľkosti, a to každý deň v priebehu trvania 
súťaže.  
(2) Osoby, ktoré majú záujem o účasť v súťaži sú oprávnené prihlásiť/registrovať sa do súťaže on-line 
formou, a to zaregistrovaním sa na www.jub.sk. Každý účastník súťaže je pri registrácii povinný uviesť 
nasledovné údaje: meno, priezvisko, e-mail, číslo telefónu, mesto v ktorom je dom postavený, kraj, 
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predpokladaný požadovaný termín začiatku prác na zateplení; súčasne je potrebné pri registrácii 
doložiť/nahrať fotografiu domu/objektu rovnakej veľkosti.  
(3) Dňa 01. Mája 2017 bude zverejnený  výherca súťaže prostredníctvom informácie na webovej 
stránke a facebook profile usporiadateľa JUB a.s.. Výhercovi súťaže Usporiadateľ odovzdá výhru 
(článok 7), ktorou je fasádna omietka JUBIZOL Nano finish S 1,5 na prihlásený rodinný dom/objekt  
v množstve potrebnom na realizáciu maximálne do 200 m2 fasády vrátane. 

Článok 5 
(vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľa a Sponzora) 

(1) Za stratené, oneskorené alebo neúplné registrácie alebo za správne registrácie, ktoré z akéhokoľvek 
dôvodu neboli prijaté Usporiadateľom alebo riadne doručené Usporiadateľovi, nepreberá 
Usporiadateľ ani Sponzor žiadnu zodpovednosť. Všetky registrácie uvedené v predchádzajúcej vete  
budú považované za neplatné. Usporiadateľ nezodpovedá za obsadenosť telefónnych liniek 
a mobilných sietí počas celej doby trvania súťaže.  
(2) Usporiadateľ a Sponzor nenesú zodpovednosť za akékoľvek poruchy siete, telefónnych liniek alebo 
web stránky www.jub.sk a za nesprávne pochopené pravidlá súťaže príp. pokyny účastníkmi súťaže. 

Článok 6 
(výhra) 

(1) Cena pre výhercu súťaže predstavuje dodanie fasádnej omietky na rodinný dom/ objekt 
maximálne o veľkosti do 200 m2 v rozsahu výmere adekvátnom :  

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish S 1,5 mm vo farebnom odtieni podľa požiadavky výhercu. 
(ďalej „výhra“). 
(2) Výherca súťaže je povinný najneskôr v termíne do 10 pracovných dní od vyhlásenia mena výhercu 
súťaže oznámiť Usporiadateľovi a Sponzorovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu, dátum 
a miesto narodenia). Ak výherca súťaže v termíne v zmysle predchádzajúcej vety neoznámi 
Usporiadateľovi požadované údaje, stráca nárok na výhru. 
(3) Pri prevzatí výhry je výherca súťaže povinný sa identifikovať platným osobným dokumentom. 
(4) Výhru nie je možné vymeniť, prípadne vyplatiť v hotovosti alebo preniesť na tretiu osobu.  
(5) Výhra v súťaži je v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov zaradená medzi ostatné príjmy a je príjmom, ktorá podlieha dani z príjmov, ak 
prevyšuje sumu 350 EUR, pričom výherca je v súvislosti s uvedeným povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.   
(6) Usporiadateľ v súlade s § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov oznámi výhercovi hodnotu výhry pri jej prevzatí. 
(7) V prípade, že výherca stratil nárok na výhru alebo zo strany výhercu došlo z akéhokoľvek dôvodu k 
odmietnutiu výhry, výhra bude Usporiadateľom a Sponzorom darovaná na charitu a dodá sa na objekt, 
ktorý vyberie Usporiadateľ a Sponzor súťaže podľa vlastného uváženia. 
(8) Výherca súťaže znáša všetky a akékoľvek náklady spojené a/alebo súvisiace s prevzatím a získaním 
výhry (prípadné cestovné náklady a pod.).  
(9) Výhra je neprenosná a nemenná.  
(10) Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo 
inej kompenzácie. 

Článok 7 
(zodpovednosť) 

Usporiadateľ a Sponzor nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla ako 
dôsledok tejto súťaže, resp. by vznikla ako dôsledok prevzatia a získania výhry, s čím účastníci súťaže 
súhlasia. Usporiadateľ a Sponzor sa nezúčastňujú na sporoch ohľadom vlastníctva na získanej výhre. 
Zároveň Usporiadateľ a Sponzor nie sú zodpovední za akékoľvek možné zlyhanie siete, komunikácie, 
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neúplnej funkčnosti emailu účastníkov súťaže alebo aplikácií, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo 
neboli prevzaté. 
 

Článok 8 
(ochrana osobných údajov) 

(1) Registráciou na www.jub.sk účastník súťaže potvrdzuje, že je v plnom rozsahu oboznámený s 
pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas. 
(2) Účastník súťaže svojou registráciou v plnom rozsahu súhlasí so zhromažďovaním svojich údajov na 
marketingové a propagačné účely a taktiež súhlasí so zasielaním ankiet, oznámení o akciách, nových 
výrobkoch resp. súťažiach zo strany Usporiadateľa a/alebo Sponzora poštou a/alebo inými médiami 
(sms, email). Každý účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie zasielania oznámení 
v zmysle predchádzajúcej vety, pričom žiadosť o ukončenie zasielania oznámení musí byť vykonaná 
v písomnej podobe. 
(3)Účastník súťaže svojou registráciou vyjadruje súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich 
osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytnutých Usporiadateľovi a 
Sponzorovi za účelom komunikácie s účastníkom súťaže, pre potreby realizácie súťaže a jej 
vyhodnotenia a kontaktovania výhercu súťaže, a to tak v rámci trvania súťaže, ako aj do 10 rokov od 
skončenia súťaže. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas udelený v tomto bode kedykoľvek odvolať. 
Odvolanie súhlasu počas doby trvania súťaže má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Účasťou v 
súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s jej pravidlami.  
(4) Účastník súťaže zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 citovaného zákona. 
(5) Usporiadateľ a Sponzor sa zaväzujú, že osobné údaje získané v rámci súťaže budú spracúvať a 
uchovávať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalej sa zaväzujú, že takto získané osobné údaje 
účastníkov súťaže neposkytnú tretím osobám. 
(6) Účastník súťaže dáva svojou registráciou v súťaži Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súhlas s vyhotovením a použitím svojej 
podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov 
týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s 
usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej „snímok“) pre marketingové a propagačné účely, 
najmä však na uverejnenie mena, priezviska, fotografie výhercu na účely prezentácie súťaže, ako aj 
prezentácie a propagácie Usporiadateľa a Sponzora na organizovanie ďalších súťaží, a to na všetkých 
komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich 
následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. 
Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Sponzorovi tento súhlas na dobu 5 rokov bez vecného, 
množstvového a územného obmedzenia.  
 

Článok 9 
(reklamácie) 

Všetky prípadné reklamácie týkajúce sa súťaže a výhry sú účastníci súťaže oprávnení zasielať na email 
jub@jub.sk alebo oznámiť na telefónnom čísle 02/4911 3026. 

Článok 10 
(ďalšie informácie) 

(1) Podmienky účasti v súťaži sa vykladajú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky.  
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(2) Usporiadateľ a Sponzor si vyhradzujú právo na zmeny pravidiel kedykoľvek a bez predchádzajúceho 
oznámenia účastníkom súťaže. 
(3) Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť výňatky z týchto pravidiel a v skrátenej verzii ich použiť 
v propagačných, reklamných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou, pričom tieto výňatky 
nenahrádzajú tieto pravidlá, ktoré sú v rámci súťaže považované za jediné a úplné. Úplné pravidlá 
súťaže, ako aj ich prípadná zmena sú po celú dobu konania súťaže zverejnené na www.jub.sk.  
(4) Všetky prípadné spory v súvislosti so súťažou rieši Okresný súd príslušný podľa sídla Usporiadateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 1.3.2017 
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