
 
Podmienky súťaže „Nakopni sa s Hamšíkom“ 

(ďalej len „súťaž“) 
 
 
Prevádzkovateľ súťaže:  
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332,             
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1325/B.             
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín            
poisťovní vedenom IVASS. (ďalej len „Generali“ alebo „prevádzkovateľ súťaže“). 
 
Súťaž pre prevádzkovateľa zabezpečuje:  
Diorama, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811              
02, IČO: 48 046 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel              
Sro, vložka č. 110930/B (ďalej len „zabezpečovateľ súťaže“). 
 
Termín konania súťaže: 
Súťaž trvá od 06.05.2019 do 09.06.2019 
 
Definícia súťaže:  
Súťaž „Nakopni sa s Hamšíkom“ je jednorazová propagačná súťaž vyhlásená          
prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách          
súťaže. Poskytovateľom výhier je prevádzkovateľ súťaže. 
 
Účastníci súťaže: 
Fyzické osoby s trvalým bydliskom na území SR, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Určujúcim             
identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová adresa uvedená vo formulári pri           
zapojení sa do súťaže resp. pri odoslaní dôkazu o účasti v súťaži. Účastník súťaže môže              
použiť len jednu emailovú adresu. Každá emailová adresa môže byť do súťaže zapojená len              
raz. 
 
Pravidlá súťaže: 
 
Týždenné súťaže 
Súťaž prebieha počas 5 tzv. „výzvových“ týždňov od 06.05.2019 do 09.06.2019. Každý            
pondelok (začínajúc pondelkom 06.05.2019) prevádzkovateľ súťaže vyhlási novú výzvu na          
svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram a webstránke www.generalibalans.sk.        
Výzvy sú uverejňované vo forme videí, v ktorých Marek Hamšík motivuje ľudí ku             
športovým/pohybovým alebo nutričným aktivitám, za čo odmenou je každý týždeň iná           
týždenná výhra, ktorú získajú 2 vyžrebovaní súťažiaci spomedzi všetkých, ktorí zašlú dôkazy            
o absolvovaní výzvy v daný týždeň. 
Termíny výziev: 
Výzva č. 1 – od 06.05.2019 do 12.05.2019 
Výzva č. 2 – od 13.05.2019 do 19.05.2019 
Výzva č. 3 – od 20.05.2019 do 26.05.2019 
Výzva č. 4 – od 27.05.2019 do 02.06.2019 
Výzva č. 5 – od 03.06.2019 do 09.06.2019 
 
Hlavná súťaž 

http://www.generalibalans.sk/


V prípade, že sa účastníci zapoja do všetkých piatich výziev, sú zaradení do žrebovania             
o hlavné ceny. 
 
Spôsob a dôkaz o zapojení sa do súťaže: 
Dôkazom o absolvovaní výzvy je fotografický materiál, video, obrázok alebo screenshot          
z aplikácie, ktorá zaznamenáva danú aktivitu a je z neho zrejmé, že súťažiaci danú výzvu            
vykonali. Do súťaže budú zaradení tí účastníci, ktorí v súlade so súťažným poriadkom a v             
termíne konania súťaže vyplnia formulár a zašlú prostredníctvom webstránky        
www.generalibalans.sk dôkaz o splnení aktuálnej, tej týždňovej výzvy alebo ho odošlú          
prostredníctvom aplikácie Messenger. Prístup do Messengera je rovnako, ako formulár,          
zabezpečený prostredníctvom webstránky www.generalibalans.sk. 
 
Miesto súťaže: 
Internetová stránka prevádzkovateľa súťaže www.generalibalans.sk 
 
Výhrami v súťaži sú: 
 
Týždenné ceny: 

1. Výzva: 2x Voucher do e-shopu so športovou obuvou footshop.sk 
2. Výzva: 2x Debnička ovocia a zeleniny z e-shopu svetbedniciek.sk 
3. Výzva: 2x Bezdrôtové športové slúchadlá JBL  
4. Výzva: 2x Darčeková karta do športového obchodu Intersport 
5. Výzva: 2x Fitness náramok Fitbit  

 
Hlavné ceny: 

1. Cena: 1x Relax v Tatrách – darčekový poukaz na víkendový pobytový balík v hoteli            
Kempinski vo Vysokých Tatrách 

2. Cena: 1x Kompletný tréningový a stravovací plán od Fitclanu 
3. Cena: 1x Športové hodinky Garmin 

 
Vyššie uvedené výhry budú výhercom doručené osobne, prostredníctvom pošty alebo          
kuriéra. 
 
 
Zlosovanie: 
Týždenné súťaže 
Zlosovanie výhercov sa bude uskutočňovať každú nedeľu od 12.05.2019 do 09.06.2019           
vrátane.  
Posielať dôkazy môžu účastníci súťaže k aktuálnej výzve v daný týždeň, vždy od pondelka            
od 00:00 hod. do nedele do 18:00 hod. daného týždňa. 
Výhercovia budú vylosovaní náhodným výberom zabezpečovateľom súťaže a mená         
výhercov budú uverejnené každú nedeľu o 20:00 hod. daného týždňa na webstránke            
www.generalibalans.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram prevádzkovateľa súťaže.       
Žrebovaní budú vždy 2 výhercovia a 2 náhradníci pre týždenné ceny.  
 
 
Hlavná súťaž 
Zlosovanie výhercov hlavných cien v hlavnej súťaži sa uskutoční v pondelok 10.06.2019 a            
výhercovia budú vylosovaní náhodným výberom zabezpečovateľom súťaže. 
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Výhry hlavnej súťaže budú výhercom prideľované vo vyššie uvedenom poradí podľa           
časového poradia vylosovania výhercov (t. j. výhra č. 1 prvému vylosovanému výhercovi            
atď.). Mená výhercov budú uverejnené v pondelok 10.06.2019 na webstránke         
www.generalibalans.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram prevádzkovateľa súťaže.       
Žrebovaní budú 3 výhercovia a 3 náhradníci pre hlavné ceny.  
 
 
Vyrozumenie výhercov súťaže: 
Po uskutočnení každého žrebovania a uverejnení mien výhercov súťaže na webstránke          
www.generalibalans.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram prevádzkovateľa súťaže       
bude prevádzkovateľ súťaže resp. osoba poverená prevádzkovateľom súťaže výhercov         
kontaktovať prostredníctvom emailovej správy alebo správy na sociálnej sieti Facebook. 
 
 
Prevádzkovateľ súťaže pošle výhercovom žiadosť o zaslanie potrebných informácií na         
doručenie výhry. Ak sa výherca neskontaktuje s prevádzkovateľom súťaže do 2 pracovných           
dní touto formou, prevádzkovateľ súťaže vykoná minimálne ďalšie 2 pokusy          
o skontaktovanie sa s výhercom v rámci 2 rôznych pracovných dní. Každý náhradník sa            
môže stať výhercom, v poradí v akom bol vyžrebovaný, v prípade, ak sa nepodarí           
prevádzkovateľovi súťaže skontaktovať s výhercom do 7 dní odo dňa žrebovania. Po           
márnom uplynutí lehoty na skontaktovanie sa s výhercom, prevádzkovateľ súťaže obratom          
pristúpi ku kontaktovaniu náhradníka, v poradí v akom bol vyžrebovaný, a to rovnakým          
spôsobom, ako v prípade pôvodného výhercu. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať so           
žiadnym z náhradníkov do 30 dní odo dňa žrebovania, výhra nebude odovzdaná žiadnemu            
z účastníkov. 
 
Výhra bude odovzdaná len tomu výhercovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá            
v zmysle súťažného poriadku. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších           
nákladov súvisiacich s odovzdaním výhry. 
 
Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu            
jej hodnoty v inej forme. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je                
možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 
 
V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo          
nespĺňa/nespĺňal podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného          
podozrenia z porušenia súťažného poriadku má Generali právo na základe vlastného          
uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. 
 
Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. i)               
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z                   
príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej            
350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Daň z príjmu je povinný uhradiť                
výherca (resp. náhradník, ak sa stane výhercom). Prevádzkovateľ súťaže je povinný           
oznámiť výhercovi/náhradníkovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné          
náklady prevádzkovateľa súťaže. 
Ochrana osobných údajov 
 
Každý účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k spracúvaniu jeho          
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, používateľské meno na sociálnej sieti          
Facebook, telefonický kontakt, e-mailová adresa a dôkaz splnenia výzvy (napríklad video,          
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fotografia, screenshot z aplikácie a pod.) pre účely realizácie súťaže, a to až do vykonania            
všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odovzdania výhier a zároveň súhlasí          
s uverejnením dôkazu splnenia výzvy (napríklad video, fotografia, screenshot z aplikácie         
a pod.) s menom a priezviskom na stránke www.generalibalans.sk. 
 
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. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným           
oznámením doručeným prevádzkovateľovi súťaže. Podrobné informácie o spracúvaní        
osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.generali.sk. Zo strany          
prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle         
platných právnych predpisov. 
 
 
 
 
Záverečné ustanovenia:  
 

1. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu          
súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.  

2. Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania        
prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.  

3. Dňom vyhlásenia súťaže je 06.05.2019.  
4. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej        

priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými        
usatnoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom         
a zaväzujú sa ich plne dodržiavať. 

6. Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845            
Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať. 

7. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú          
príslušné ustanovenia súťažného poriadku. 

8. Súťažný poriadok bude zverejnený po celú dobu trvania súťaže na webovej stránke            
prevádzkovateľa súťaže www.generalibalans.sk 

 
 
 
V Bratislave, dňa 26.04. 2019  
 
Generali Poisťovňa, a. s. 
 
 
 
 
........................................................                                    .................................................. 
             Ing. Roman Juráš Ing. Igor Palkovič 
       predseda predstavenstva          člen predstavenstva 
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           a generálny riaditeľ       Generali Poisťovňa, a. s. 
        Generali Poisťovňa, a. s.  

 
 


