
vysielaní na našej IG a FB stránke. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej 
stránke https://www.facebook.com/SiMatula a https://www.instagram.com/simatula.sk/ pod 
vyhláseným súťažným statusom. Víťazi budú priamo kontaktovaný Organizátorom 
prostredníctvom súkromnej správy na FB, IG. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry 
do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom 
prípade žrebovanie zopakuje. 

 
8. Spôsob odovzdania výhry 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry, preposlaním na mail alebo 
do správy vygenerovaného poukazu s jedinečným zľavovým kódom, ktorý môžu využiť pri 
platbe v nákupnom košíku na stránke www.simatula.sk  Nie je možné sa odvolať voči 
výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za 
výhru nie je možné. Výherca môže výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo 
výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil 
niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže. 

 
9. Ochrana osobných údajov 

Sa riadime podľa našich vypracovaných dokumentov https://www.simatula.sk/zasady-
spracuvania-a-ochrany-osobnych-udajov-poucenie-o-cookies/ 

 
10. Záverečné ustanovenia 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že 
spoločnosť Facebook, Instragram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži 
spoločnosti Facebook, Instragram takéto záväzky ani nevznikajú. 
Vyhlasovateľ súťaže SiMatula s.r.o. vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom 
sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom, Instragram a nie 
je s Facebookom, Instragram inak spojená. 
 
 

V Považskej Teplej, dňa 01.02. 2023 
 
 
 
 



ŠTATÚT SÚŤAŽE  
 
“  SiMatula oslavuje 3 narodeniny” 
 
(ďalej len „SiMatula oslavuje 3 narodeniny“) 
 
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 „SiMatula oslavuje 3 narodeniny“) 
Obchodné meno: SiMatula s.r.o. 
Sídlo: Považská Teplá 413, Považská Bystrica 017 05, Slovenská republika 
IČO: 52886999 
DIČ: 2121183416 
Zapísaný v registri: Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 39609/R 
Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/ 
 

2. Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v období od 01. 02. 2023 do 08:00 14.02. 2023 ). V tomto termíne je 
možné prihlásiť sa do súťaže. 
 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa 
všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“) 
Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom 
pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby 
blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
 

4. Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže, ktorá bude vyhlásená na tejto adrese 
https://www.facebook.com/SiMatula a https://www.instagram.com/simatula.sk/ Súťaž si vyžaduje, 
aby oprávnený účastník (ďalej aj ako „súťažiaci“)  súťaže napísal komentár do statusu 
SiMatula oslavuje 3 narodeniny ”,  
,,Obľúbené zvieratko Vášho dieťatka.“ 
 

5. Výhra                                                                                                                                    
Výhru obdržia traja súťažiaci na Facebook, Instragram stránke, ktorý obdržia poukazy 
s jedinečným vygenerovaným kódom na nákup v našom eshope www.simatula.sk . 1. Poukaz 
na nákup v hodnote 15€ (1x na FB a 1x na IG) 2. Poukaz na nákup v hodnote 10€  (1x na FB 
a 1x na IG) 3. Poukaz na nákup v hodnote 5€  (1x na FB a 1x na IG)   
 

6. Náklady na balné a prepravu v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky nie sú spojené 
s výhrou. Naše výhry v hodnote 60€ má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon 
o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo 
výhra neprevyšujúca 350,-EUR(slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. 
Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné 
povinnosti.  

 
7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže vylosujeme troch súťažiacich. Vyžrebovaní 
spomedzi platne prihlásených účastníkov v čase 08:00 14.02. 2023  vyžrebovaním v živom 


