
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „30 rokov Slovart“ 

 

súťaž realizovaná v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI a prostredníctvom webovej stránky 
www.pantarhei.sk/30-rokov-slovart  

(ďalej len „súťaž“) 
 

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže 
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 
443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, (ďalej len 
„vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“). 

 

2. Cieľ súťaže  
Cieľom súťaže je osláviť 30 rokov vydavateľstva Slovart a odmeniť verných čitateľov atraktívnymi cenami 
prostredníctvom žrebov, pod ktorými sa skrýva viac ako 3000 atraktívnych cien (viac v bode 5. Výhra).   
 

3. Súťažiaci 
Do súťaže so stieracími žrebmi bude zaradený každý, kto si v období trvania súťaže zakúpi v jednom z našich 
kníhkupectiev Panta Rhei alebo na e-shope www.pantarhei.sk aspoň jednu knihu z vydavateľstva Slovart 
a prevezme si stierací žreb. Ku každej zakúpenej  knihe z vydavateľstva Slovart dostane zákazník jeden stierací žreb 
(v prípade, že si zákazník zakúpi dve knihy z vydavateľstva Slovart, dostane k nákupu dva stieracie žreby, v prípade, 
že si zakúpi tri knihy z vydavateľstva Slovart dostane k nákupu tri stieracie žreby, atď.) 

 

4. Miesto a trvanie súťaže 
Súťaž bude prebiehať v období od 15.10.2021 00:00:01 do 15.11.2021 23:59 v maloobchodnej sieti kníhkupectiev 
Panta Rhei (ďalej len „kníhkupectvo“) a na e-shope www.pantarhei.sk .  

 

5. Výhry  
So stieracím žrebom sa môže spájať  niektorá z nasledovných  výhier:  

 
a) 3x Zážitkové stretnutie s niektorým z nasledovných autorov:  

 Stretnutie s autorom Braňom Jobus: vtipné čítanie z kníh s hudobným sprievodom (vhodné aj pre triedu) 

 Stretnutie s Marcelom Ihnačákom a večera v jeho reštaurácii (hotel Tanzberg, Mikulov) 
 Stretnutie s Vladimírom Hronským, autorom knihy „Sprievodca vínami Slovenska“; stretnutie je spojené s  

degustáciou  
 
b) 10x Balík Audio kníh z vydavateľstva Slovart  
c) 30x Balík kníh z vydavateľstva Slovart  
d) 30x Jedna kniha zo Slovartu s podpisom autora 
e) 3000x Zľava 10% na nákup kníh* 

 
*Žreb s týmto druhom výhry pod písm. e) slúži ako kupón na zľavu. Zľava 10% na nákup kníh platí na nákup 
knižného sortimentu iba v kamenných kníhkupectvách Panta Rhei, zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar. Zľava 
sa nevzťahuje na nákup cez e-shop www.pantarhei.sk. Zľavu 10% je možne uplatniť len v období od 15.10. do 

20.11.2021.  
 

6. Odovzdanie výhier  
Výhra uvedená pod písm. a) bude odovzdaná tak, že výhercu budeme kontaktovať na zaslané kontaktné údaje 
a dohodneme s ním podrobnosti.  
 
Výhry uvedené v článku 5. pod písm. b) až d) bude odovzdaná výhercom najneskôr do 15.12.2021. Za účelom 
získania výhry musí Výherca  najneskôr do 20.11.2021 upovedomiť vyhlasovateľa  súťaže o výhernom žrebe 
zaslaním čísla žrebu a kontaktných údajov na emailovú adresu uvedenú na žrebe. Výhra bude výhercom 
zasielaná kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.  
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V prípade výhry – “zľava 10% na nákup kníh” slúži žreb aj ako kupón na 10% zľavu (viď bod č. 5. Výhra).  
 

 
V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je 
konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu 
alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 

 
Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa 
vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak. 

 
Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. 
Spoločnosť Panta Rhei nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry. 

 

7.  Daň z výhry 
Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od 
dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom 
daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a 
odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného 
daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi 
vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry. 
 

8.  Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Za prihlásenie do súťaže sa považuje prevzatie stieracieho žrebu pri kúpe knihy vydanej vydavateľstvom Slovart. 
Zaslaním výherného žrebu a svojich kontaktných osobných údajov  udeľuje súťažiaci spoločnosti Panta Rhei 
v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“) súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním svojich osobných údajov v 
rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo,  emailová adresa výhercu zapojeného do súťaže, za účelom zapojenia 
sa do súťaže, vyhodnotenia a príp. zverejnenia jej výsledkov. 
 
Súťažiaci ďalej  vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente 
a je si vedomý svojich práv a povinností uvedených v čl. 12 až 23 Nariadenia GDPR,  prípadne §  19 až § 28 
Zákona, ktoré upravujú resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, 
ktoré sú tiež v krátkosti uvedené v prílohe č. 1 tohto Štatútu. Súčasne vyhlasuje, že uvedené informácie považuje 
za zrozumiteľné a ich obsahu rozumie.   

 
Spoločnosť Panta Rhei sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať v súlade s 
ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

9. Umiestnenie súťažných podmienok 
Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií na webovej stránke www.pantarhei.sk/30-rokov-
slovart. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci 
súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto 
súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a 
určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy 
prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá. 
 

 

V Bratislave, dňa 15. 10. 2021 
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Panta Rhei, s.r.o. 

 
Príloha č. 1:  
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Vyhlasovateľ súťaže, ktorým je Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, ako prevádzkovateľ 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 (ďalej tiež len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) týmto 
oznamuje dotknutým osobám, že bude nakladať s ich osobnými údajmi poskytnutými pri realizovaní súťaže v 
súlade s uvedenými právnymi predpismi a za nasledujúcich podmienok. 
 
Vyhlasovateľ bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých osôb iba s ich predchádzajúcim 
súhlasom, okrem prípadov, kedy sa podľa príslušného predpisu tento súhlas nevyžaduje. Už udelený súhlas 
dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov môže dotknutá strana kedykoľvek odvolať zaslaním e-
mailovej správy organizátorovi na adresu: pantarhei@pantarhei.sk. Ihneď po  obdržaní odvolania súhlasu, 
prestane Vyhlasovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby. 
 
Poskytnuté osobné údaje bude Vyhlasovateľ súťaže spracovávať iba za účelom spracovania a vyhodnotenia 
súťaže, odovzdania ceny, v profiloch Panta Rhei na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a v propagačných a 
informačných materiáloch prevádzkovateľa ako aj  na marketingové účely súvisiace so súťažou.  
 
Osobnými údajmi dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu sa rozumejú najmä meno, priezvisko, mailová 
adresa.   
 
MEDZI PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV PATRÍ NAPRÍKLAD PRÁVO: 
 
- Právo na prístup k osobným údajom 
- Právo na opravu osobných údajov 
- Právo na výmaz osobných údajov 
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
- Právo na prenosnosť osobných údajov 
- Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
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