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Štatút propagačnej súťaže Decodomácnosť organizátora DECODOM, 

spol. s r.o., ďalej len „Štatút“. 

 

Organizátor súťaže 

Propagačnú súťaž (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť DECODOM, spol. s r.o., so sídlom Pílska 7, 955 13 

Topoľčany, IČO: 36305073, DIČ: 2020139572, IČ DPH: SK2020139572, právna forma: spoločnosť s ručením 

obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11727/N (ďalej ako 

„organizátor"). 

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov, podmienky a 

pravidlá súťaže. 

Podmienky účasti 

Súťaž je určená pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov – občanov SR, ktorí: 

• si v období 1.1.2013 - 31.12.2022 zakúpili alebo zakúpia kuchyňu alebo ostatný nábytok – obývačku, spálňu, 

detskú izbu, predsieň, pracovňu alebo inú časť interiéru (ďalej len „tovar“) v predajniach nábytku Decodom, 

kuchynských štúdiách Decodom alebo v predajniach obchodných partnerov Decodom, 

• sa zaregistrujú prostredníctvom prihlášky súťaže Decodomácnosť na webovej stránke www.decodom.sk s 

minimálne tromi (3) na šírku odfotenými fotografiami tovaru zakúpeného v predajniach nábytku Decodom, 

kuchynských štúdiách Decodom alebo v predajniach obchodných partnerov Decodom,  

(ďalej len „účastník súťaže“) 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci a zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné 

dodávateľské alebo odberateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže, ich zamestnanci a ich blízke osoby 

ako aj všetky osoby, ktoré v mene organizátora realizovali súťaž a ich zamestnanci, ich blízke osoby a iné osoby, 

pomocou ktorých plnia svoje záväzky. V prípade, že sa výhercom stane jedna z týchto osôb, výhra nebude 

odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne 

na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 

Trvanie súťaže 
Súťaž prebieha v období od 01.02.2022 do 31.12.2022.  

Pravidlá súťaže 

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnia vyššie uvedené Podmienky účasti.  

Účastník súťaže vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke www.decodom.sk, do ktorej nahrá maximálne 6 na 

šírku orientovaných fotografií interiéru zariadeného tovarom zakúpeným v predajniach nábytku Decodom, 

kuchynských štúdiách Decodom alebo v predajniach obchodných partnerov Decodom v období 1.1.2013 - 

31.12.2022. 

Prihláška je posudzovaná individuálne a súťažné fotografie budú po prijatí prihlášky maximálne do 5 pracovných dní 

zverejnené na webovej stránke www.decodom.sk, kde budú dostupné počas celého trvania súťaže a po skončení 

súťažného kola budú zverejnené v archíve súťaže Decodomácnosť na webovej stránke organizátora.  

Ak spotrebiteľ nesprávne vyplní údaje v prihláške do súťaže a/alebo nesplní podmienky účasti v súťaži nebude 

organizátorom považovaný za účastníka súťaže.  

Výhry, žrebovanie a odovzdávanie výhier 

Výhry v súťaži pozostávajú z:  

• 1. miesto – Špeciálna Cena dizajnérky – kávovar v hodnote 400€ a 1000 € zľavová poukážka.  

• 2. – 10. miesto - robotický vysávač v hodnote 300 € a zľavová poukážka v hodnote 200 €, 
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1. miesto - Špeciálna cena dizajnérky bude udelená na základe odborného posúdenia všetkých prihlásených 

interiérov produktovou dizajnérkou spoločnosti Decodom. Ostatných výhercov 2. – 10. miesta súťaže vyberá odborná 

komisia zložená zo zamestnancov organizátora hlasovaním. Ukončenie výberového procesu bude 31. 1. 2023 

v priestoroch organizátora. Výhercovia budú vyberaní len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a 

pravidlá uvedené v tomto Štatúte.  

Výsledok súťaže je konečný, bez možnosti odvolania. 

O výhre bude vyžrebovaný účastník (ďalej len „výherca“) informovaný organizátorom telefonicky alebo písomne a 

zároveň bude výsledok žrebovania uverejnený na internetovej stránke organizátora www.decodom.sk. Organizátor 

s výhercom dohodne spôsob a termín odovzdania výhry. Ak nedôjde k dohode o spôsobe a termíne odovzdania 

výhry medzi organizátorom a výhercom do štrnástich (14) dní od žrebovania, termín a spôsob odovzdania výhry určí 

a oznámi organizátor výhercovi. 

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje: 

• právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a overiť si či spĺňa 

podmienky účasti v súťaži. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou 

platnosťou, a  

• právo preveriť si či výherca kúpil tovar v čase trvania súťaže, pričom dokladom o kúpe tovaru v čase trvania 

súťaže je: 

- pokladničný blok z ktorejkoľvek maloobchodnej predajne, v ktorej súťaž prebieha alebo 

- potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny za tovar záväzne objednaný v čase trvania súťaže alebo 

- záznam v internom objednávkovom systéme organizátora. 

Výherca stráca právo na získanie výhry a organizátor vyžrebuje iného výhercu, ak (i) sa výherca nepreukáže, že je 

osobou, ktorá bola vyžrebovaná alebo (ii) organizátor preukáže, že výherca neuskutočnil nákup v období 1.1.2013 – 

31.12.2022 alebo (iii) sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do štrnástich (14) dní od vyžrebovania 

alebo (iv) sa výherca nedostaví k prevzatiu výhry v dohodnutom alebo organizátorom určenom termíne ; opakované 

žrebovanie sa uskutoční len jedenkrát. 

Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v 

prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 

Výhry a daň z príjmov 

Výhry zo súťaže presahujúce sumu stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom znení (v čase 

vydania Štatútu 350,0 EUR vrátane DPH) sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb a výhercovia sú povinní pri 

zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona a ostatných právnych predpisov SR. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží 

výherca predstavuje výhru pred zdanením. Nepeňažnú výhru si výherca zdaňuje osobne prostredníctvom daňového 

priznania. Peňažná výhra je zdaňovaná organizátorom súťaže podľa § 43 Zákona o dani z príjmov a to zrážkovou 

daňou. 

Ochrana osobných údajov 

Každý účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi:  

DECODOM, spol. s r. o. 

Sídlo: Pílska 7, 955 13 Topoľčany 

IČO: 36305073 

DIČ: 2020139572 

IČ DPH: SK2020139572 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: 

Sro, vložka č.: 11727/N (ďalej ako „organizátor") 

súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov zapojením sa do súťaže podľa podmienok uvedených v tomto 

súťažnom štatúte, a to v rozsahu: 

1. V prípade výhry udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov 

v rozsahu meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, email a telefonický kontakt pre účely 
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realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odovzdania 

výhier.  

2. Účastník súťaže odoslaním prihlášky dáva organizátorovi súhlas na použitie fotografii a textov 
uvedených v prihláške na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením 
súťaže, vyhotovením zoznamu výhercov, propagáciou organizátora v masmédiách, na sociálnych 
sieťach, a iných audio, foto a video materiáloch. 

3. Právnym základom na spracúvanie poskytnutých osobných údajov je súhlas udelený účastníkom 

súťaže. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov počas trvania súťaže, má to za 

následok automatické vyradenie účastníka zo súťaže.  

4. Súťažiaci nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi  svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich 

spracovaním za účelom uvedeným v tomto súťažnom poriadku a poskytnutie osobných údajov a súhlasu 

s ich spracovaním je dobrovoľné.  

5. Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od 

prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na 

vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti 

spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak 

je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

6.  Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným 

prevádzkovateľovi súťaže.  

7. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke 

www.decodom.sk. Zo strany prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov 

účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.  

Zodpovednosť organizátora 

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani 

prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí 

účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, 

iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti 

s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 

nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť 

telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. 

Osobitné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného 

uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, 

zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že účastník a/alebo výherca na účely 

súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto účastníka 

a/alebo výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 

 

 

V Topoľčanoch, 31.1.2022 


