
 

 
Štatút súťaže „Odčítaj a vyhraj“ 

 
Čl. I 

Predmet súťaže  
 

1. Vyhlasovateľom súťaže s názvom „Odčítaj a vyhraj“ (ďalej ako „súťaž“) je spoločnosť Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60, IČO: 36 550 949  (ďalej 
len „ZsVS, a.s.“). 

2. ZsVS, a.s. vyhlasuje súťaž „Odčítaj a vyhraj“, v rámci ktorej je v súlade s podmienkami súťaže možné 
získať výhru podľa Čl. IV tohto štatútu. 

3. Podmienky súťaže sú uverejnené na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk a sú dostupné 
k nahliadnutiu na všetkých zákazníckych centrách ZsVS, a.s. K dispozícii sú všetkým záujemcom o účasť v 
súťaži počas celého obdobia trvania súťaže. 

 

Čl. II 
Čas trvania súťaže 

 
1. Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 14.06.2022 (0:00:00 hod. SEČ) do 06.07.2022 (23:59:59 hod. 

SEČ). ZsVS, a. s., si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj 
upraviť podmienky súťaže. 

 

Čl. III 
Podmienky súťaže 

 
1. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú a aktívnu „Zmluvu so ZsVS, a.s., 

o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - pre 
fyzické osoby (domácnosti)“ (ďalej iba ako „účastník“) a ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a s týmto 
štatútom. 

2. Podmienkou zapojenia do súťaže je, aby účastník v období od 14.06.2022 do 06.07.2022 vrátane, 
vykonal odpočet aktuálneho stavu vodomeru pre svoje odberné miesto a údaje z odpočtu zaslal 
Vyhlasovateľovi prostredníctvom formulára „Nahlásiť stav vodomeru“ na web stránke 
www.odpocet.zsvs.sk. 

3. Účastník sa do súťaže môže zapojiť na základe svojej žiadosti tak, že na webstránke 
www.odpocet.zsvs.sk po zadaní údajov do formulára „Nahlásiť stav vodomeru“ zaklikne políčko 
„Chcem sa zapojiť do súťaže „Odčítaj a vyhraj““ a vyplnení osobné údaje účastníka v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, mesto, PSČ, E-mail a telefón. Stav počítadla vodomeru v m3 musí byť aktuálny, 
pričom zadaný odpočet môže u výhercov preverený povereným pracovníkom ZsVS, a.s. 

4. Podmienkou zapojenia do súťaže je, že účastník súťaže akceptuje, že v prípade jeho výhry v súťaži, 
ZsVS, a.s. na svojej webovej stránke www.zsvs.sk zverejní jeho meno, prvé písmeno priezviska a mesto. 

5. Účastník sa môže zapojiť do súťaže len raz, a to aj v prípade, ak má uzatvorené zmluvy na odberných 
miest (vodomerov). 

6. Po odoslaní údajov tlačidlom „Odoslať odpočet“ bude účastník o zapojení do súťaže bude informovaný 
potvrdzujúcou správou na obrazovke súťažného formulára. 

7. Výherca bude o výhre informovaný na e-mail, ktorý uviedol do súťažného formuláru.  
 
 
 
 

http://www.odpocet.zsvs.sk/
http://www.odpocet.zsvs.sk/
http://www.odpocet.zsvs.sk/
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Čl. IV 
Výhry v súťaži 

 
1. cena:  voucher na dovolenku od cestovnej kancelárie CK HYDROTOUR v hodnote 2 500 EUR 
2. cena:    elektrický bicykel CRUSSIS ONE-OLI Cross 8.6-S v hodnote 1499,17 EUR bez DPH 
3. cena:  bicykel Ghost Kato Base Olive/Tan 29“ M v hodnote 357,50 EUR bez DPH 
4. cena:  tablet Samsung Galaxy Tab A8 10,5“ X200 64GB WiFi šedý v hodnote 232,00 EUR bez DPH 
5. cena:  kolobežka NIXIN 200 AL blue v hodnote 74,17 EUR bez DPH  
6. – 15. cena:  cestovný kufor v hodnote 74,28 EUR bez DPH  
16. – 30. cena:  výrobník sódovej vody Soda Stream Jet white party pack v hodnote 63,25 EUR bez DPH 
31. – 60. cena:  balíček Slowlandia v hodnote 32,50 EUR bez DPH 
61. – 80. cena:  plážový uterák v netkanej taške v hodnote 16,67 EUR bez DPH 
81. – 100. cena:  dvojstenná vákuová fľaša 550 ml v hodnote 12,08 EUR bez DPH  
 

Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za 
iné tovary alebo služby. 
 

Čl. V 
Žrebovanie výhier 

 
1. O výhercovi sa rozhodne náhodným žrebovaním dňa 04.08.2022 v priestoroch sídla ZsVS, a. s., za 

účasti troch zamestnancov ZsVS, a.s. a notára. Priebeh žrebovania a jeho výsledky osvedčuje notár 
určený ZsVS, a.s. O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná notárska zápisnica. 

2. ZsVS, a.s. vyžrebuje 100 výhercov zo všetkých účastníkov súťaže (do žrebovania o výhry budú zaradené 
všetky unikátne registrácie). Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky uvedené 
v čl. III. bod 1. až bod 4. týchto súťažných podmienok.  

3. V rámci žrebovania budú vyžrebovaní aj traja náhradní výhercovia. 
4. Ak vyžrebovaný výherca nesplní podmienky, ktoré sú uvedené v čl. III. bod 1. až bod 4. týchto 

súťažných podmienok alebo sa s vyžrebovaným výhercom nebude možné skontaktovať do 10 dní od 
odoslania e-mailu, ZsVS, a.s. osloví ďalšieho výhercu - náhradníka. 

5. V prípade, ak vyžrebovaný výherca odmietne cenu prevziať, ZsVS, a.s. osloví ďalšieho výhercu - 
náhradníka. 

6. ZsVS, a.s. nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena 
nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, 
ktorú výherca uviedol vo formulári, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej 
doručenie až po lehote stanovenej v týchto podmienkach, spôsobené zo strany pošty či iného 
prepravcu. 

7. Výhry budú výhercom odovzdané doporučene v zmysle údajov uvedených v registračnom formulári, 
najneskôr do 4 týždňov odo dňa žrebovania. 

8. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania, prepadajú v prospech ZsVS, a.s. a 
účastník súťaže na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. 

 

Čl. VI 
Dane a ostatné povinnosti 

 
1. ZsVS, a.s. upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 
350,- EUR sú od dane oslobodené. Daňové a odvodové povinnosti je povinný v zmysle platných 
predpisov vysporiadať výherca. 

2. ZsVS, a.s. je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- EUR oznámiť výhercovi. 
3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch. 
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Čl. VII 
Spracúvanie osobných údajov 

 

1. Spracúvanie osobných údajov uvedených vo formulári „Nahlásiť stav vodomeru“ v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, mesto, PSČ, E-mail a telefón je nevyhnutné pre evidenciu účastníkov súťaže na 
základe ich žiadosti pre zapojenie do súťaže a nevyhnutné pre plnenie podmienok súťaže v súvislosti 
s žrebovaním a odovzdaním výhry podľa tohto štatútu v súlade s Článkom 6 odsek 1 písmena b) 
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 (GDPR). 

2. Osobné údaje výhercov, nevyhnutné pre doručenie výhry, budú spracúvané za účelom plnenia zmluvy 
podľa Článku 6 odseku 1, písmena b) Nariadenia (GDPR) a na účely oprávnených záujmov vyhlasovateľa 
súťaže podľa Článku 6 odseku 1, písmena f) Nariadenia (GDPR). 

3. Anonymizované údaje výhercov v rozsahu meno, prvé písmeno priezviska a mesto budú zverejnené na 
webovej stránke www.zsvs.sk na účely oprávnených záujmov vyhlasovateľa súťaže podľa Článku 6 
odseku 1, písmena f) Nariadenia (GDPR). 

4. Vyhlasovateľ súťaže, ZsVS, a.s., bude zasielať marketingové informácie na zadanú e-mail adresu 
účastníka súťaže na základe jeho súhlasu udeleného vo formulári „Nahlásiť stav vodomeru“  
(zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním marketingových informácií“) podľa Článku 6 odseku 1, 
písmena a) Nariadenia (GDPR). Účastník má právo kedykoľvek odvolať uvedený súhlas. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

5. Osobné údaje uvedených vo formulári „Nahlásiť stav vodomeru“ budú uchovávané najneskôr dovtedy, 
kým je to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje výhercov budú z 
dôvodu možnej kontroly ZsVS, a.s. zo strany dozorných orgánov archivované počas 10 rokov. Osobné 
údaje pre zasielanie marketingových informácií budú spracúvané 10 rokov. 

6. Osobné údaje výhercov súťaže budú poskytnuté notárovi, ktorý osvedčuje priebeh žrebovania a jeho 
výsledky. Web stránku pre účely tejto súťaže spravuje sprostredkovateľ na základe Zmluvy 
o spracúvaní osobných údajov. 

7. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (mimo EÚ). 

8. Na základe písomnej žiadosti účastník má právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o 
opravu; právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať 
na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie 
konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

9. Žiadosť na výkon práv dotknutej osoby podľa GDPR je možné zaslať písomne na adresu vyhlasovateľa 
súťaže uvedenú v čl. I bode 1 tohto štatútu, alebo elektronicky na e-mail adresu osobnyudaj@zsvs.sk . 

 

Čl. VIII 
Informácie o cookies 

 
1. Web stránka ZsVS, a.s. používa súbory cookie za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a 

vyhodnocovania.  
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá na Vašom počítači alebo na mobilnom zariadení, 
po navštívení webovej stránky. Neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom 
nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy. 
Údaje týchto cookies nie sú zdieľané s tretími stranami ani nie sú prenášané do tretích krajín alebo 
medzinárodných organizácii. 

mailto:osobnyudaj@zsvs.sk
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2. Bezpodmienečne potrebné (technické) cookies sú nevyhnutné za účelom zabezpečenia základnej 
funkčnosti našej web stránky. Web stránka ZsVS, a.s. bez týchto technických cookies nemôže 
plnohodnotne fungovať. 

3. Web stránka ZsVS, a.s. využíva tzv. cookie lištu, ktorá umožňuje používateľovi povoliť a využívať aj iné 
ako bezpodmienečne potrebné (technické) cookies a poskytuje prehľad, ktoré cookies môže využívať 
naša web stránka. Informácie o poskytnutí súhlasu s používaním cookies pre web stránku sú 
uchovávané 1 rok. 

4. Na základe Vášho súhlasu Vami udeleného v tzv. cookie lište, budú pre analýzu používania web stránky 
ZsVS, a.s. a za účelom oprávnených záujmov ZsVS, a.s. využívané aj „štatistické“ cookies, 
prostredníctvom ktorých je možné prispôsobiť naše web stránky potrebám používateľov s využitím 
Google Analytics. 

5. Informácie z Google Analytics sa na základe Vášho súhlasu používajú na analýzu používania našich 
webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a 
internetu a na prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP adresy sú 
anonymizované. Služba Google Analytics používa iba časť adresy IP na odvodenie geolokácie Vášho 
počítača. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, 
ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s 
Google Analytics sú na webovej stránke Google Analytics. 

6. V prípade potreby je možné nastaviť web prehliadač tak, aby ukladanie cookies na zariadenie bolo 
zablokované. 

 

Čl. IX 
Zodpovednosť ZsVS, a.s. za priebeh súťaže 

 
1. ZsVS, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie 

súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry alebo 
súťaž bez náhrady úplne zrušiť. 

2. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže ZsVS, a.s. vhodným spôsobom zverejní. 
Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. 

3. ZsVS, a.s. nezodpovedá za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej 
kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo 
za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za 
akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej 
stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za 
nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie 
akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo 
sami. 

 

Čl. X 
Zodpovednosť ZsVS, a.s. 

 
 

1. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník.  
2. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.  
3. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s 

užívaním výhry.  
4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s 

neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s 
chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže. 

5. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak. 
 
 
 

http://www.odpocet.zsvs.sk/
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Čl. XI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. ZsVS, a.s. nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto podmienok, ktorý môže byť v skrátenej verzii 

použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Tieto podmienky sú v rámci 
súťaže považované za jediné úplné a konečné. 

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami, 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto podmienkami súťažiacim 
alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže. 

3. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti 
v súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť ZsVS, a.s. akékoľvek náklady alebo ujmu, 
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.  

4. Jediné podrobné platné podmienky vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v 
elektronickej podobe na webovej stránke www.odpocet.zsvs.sk a zároveň sú uložené v písomnej 
podobe na adrese ZsVS, a.s. 

5. Fotografie použité v kampani sú ilustračné. 
 
Tieto podmienky súťaže sú platné a účinné od 14.06.2022. 
 
 
V Nitre 13.06.2022 

 
 

http://www.odpocet.zsvs.sk/

