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Štatút súťaže  

#NAVODNAUSPECH 

(ďalej len ako „súťaž“) 

 

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľ súťaže:  Barecz & Conrad Media, s.r.o., Vydavateľstvo magazínu Forbes 

Slovensko 

Sídlo: Mostná 31, 949 01 Nitra 

Sídlo redakcie: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 

IČO: 35 556 653 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Nitra v oddiele Sro. 

Číslo vložky 14380  

(ďalej len „vydavateľstvo“ alebo „Forbes Slovensko“ ) 

2. Termín súťaže:  

Apríl 2019 – august 2019 

 

3. Podmienky súťaže:  

Súťaž sa uskutoční na oficiálnom účte Forbes Slovensko na sociálnej sieti Instagram 

https://www.instagram.com/forbesslovensko/ (ďalej len „Instagram Forbes Slovensko“). 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s aktívnym účtom na sociálnej sieti Instagram, 

ktorá v období súťaže splní nasledovné podmienky:  

• Výzva 1: zdieľajte na svojom Instagram profile, ako vyzerá váš návod na úspech 

a označte @forbesslovensko s hashtagom #navodnauspech. 

• Každý, kto splní vyššie uvedené podmienky, je zaradený do žrebovania o výhry súťaže 

(viď. bod 5. Výhry).  

• Každý mesiac, počas trvania súťaže (t.j. apríl, máj, jún, júl, august), Forbes Slovensko 

vyžrebuje „víťaza mesiaca“, ktorý obdrží výhru daného mesiaca (viď. bod 5. Výhry).  

 

4. Výherca a žrebovanie výhercu 

Výhercom súťaže sa môže stať každý, kto splní podmienky súťaže v zmysle bodu 3. Výhercu 

vyžrebuje a vyhlási spomedzi všetkých zapojených súťažiacich Forbes Slovensko na konci 

každého mesiaca počas trvania súťaže.  Výherca bude tak vyhlásený ako „víťaz mesiaca“ apríl, 

máj, jún, júl, august. Maximálny počet výhercov je 5. 

 

5. Výhry 

 

• výhra mesiaca apríl:  

dvojročné predplatné magazínu Forbes v hodnote 60 EUR  

 

https://www.instagram.com/forbesslovensko/
https://www.instagram.com/forbesslovensko/
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• výhra mesiaca máj:  

balík piatich kníh od vydavateľstva IKAR v hodnote cca 80 EUR 

Phil Knihgt: Shoe Dog (jazyk: sk)  

Natasha Courtenay-Smith: Blog za milión (jazyk: sk) 

Martin Greenfield: Šaty robia človeka (jazyk: sk) 

Misha Glenny: Mc Mafia Dokonale organizovaný zločin  

Nicola Gratteri, Antonio Nicaso: ´NDRANGETHA 

 

• výhra mesiaca jún: v hodnote 460 EUR 

poukaz na pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Aphrodite PALACE**** , Rajecké Teplice 

 

Poukaz je platný do: 20.12.2019  

Počet osôb: 2 osoby 2 noci 

Ubytovanie: Aphrodite PALACE**** izba SUPERIOR / DE LUXE 

Ubytovanie po 14:00. 

WELLNESS: voľný vstup do vodného saunového sveta Natural Spa a fitness 

https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/natural-spa 

- 5 vonkajších a 2 vnútorné bazény s termálnou liečivou vodou 

- saunové rituály, pozrieť TU 

- pitné kúry v rámci pobytu / možnosť užívať prírodnú liečivú vodu v priestoroch 

wellness a pitnú fontánku na recepcii. 

 

STRAVA: polpenzia v reštaurácii Aphrodite PALACE 

Raňajky a večere formou bufetových stolov v cene ubytovania 

• výhra mesiaca júl + BONUS pre predplatiteľa: 

zájazd do Turecka na 8 dní pre 2 osoby od CK SATUR v hodnote 3000 EUR + *DJI 

Osmo Pocket kamera od DJI ARS Slovensko v hodnote 600 EUR 

 

Zájazd:  

Ubytovanie: Hotel Barut Acanthus & Cennet *****+ z kolekcie Exclusive by Satur 

Destinácia: Turecko 

Termín: v čase 15.9. – 15.10. 2019 

 

*DJI Osmo Pocket kameru získa len ten výherca, ktorý je aktívnym predplatiteľom 

magazínu Forbes.  

Je to prvá kamera s troj-osým stabilizátorom, ktorá má rozmery pod 13cm a váži menej 

ako 120g. Má vlastný dotykový displej, no prostredníctvom svojej aplikácie je  

pripojiteľná ku každému smartfónu. Jej špecifikácie, ako aj a možnosť tvoriť 4K 60fps 

video, timelapse či slowmotion ju posúvajú na úroveň profesionálnych reportážnych 

kamier. 

 

• výhra mesiaca august + BONUS:  

BMW radu 4 Cabrio na mesiac v hodnote 3000 EUR+ * DJI Osmo Pocket kamera od 

DJI ARS Slovensko v hodnote 600 EUR 

 

*DJI kameru získa len ten výherca, ktorý je aktívnym predplatiteľom magazínu Forbes 

 

 

https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/natural-spa
https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/natural-spa
https://www.youtube.com/watch?v=nTc47Emf83k
https://www.youtube.com/watch?v=nTc47Emf83k
http://www.spa.sk/sk/konferencie/restauracia-aphrodite-palace
http://www.spa.sk/sk/konferencie/restauracia-aphrodite-palace
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6. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania výhry 

 

Výherca bude o výhre informovaný vydavateľstvom v deň žrebovania na Instagrame Forbes 

Slovensko prostredníctvom stories s označením výhercu a zaslaním správy (direct message) na 

používateľský účet Instagramu výhercu, prostredníctvom ktorého sa výherca zapojil do súťaže.  

 

Ak výherca neodpovie na zaslanú správu do 72 hodín odo dňa zaslania správy, bude namiesto 

výhercu vyžrebovaný iný účastník súťaže, ktorý spĺňa podmienky súťaže a stane sa výhercom.  

 

7. Zdanenie výhier  

V súlade s § 9, ods. 2, písm. m) Zákona č. 595/2003 Z.z. o Dani z príjmov, výhra v hodnote 

prevyšujúcej 350,00 EUR podlieha dani z príjmu. Výherca je povinný priznať a odviesť daň z 

tejto výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona 

č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

8. Záverečné ustanovenia 

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v tejto súťaži 

je Forbes Slovensko v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov [ďalej aj len „ZoOOÚ“] a v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej 

ako „GDPR“) oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, 

priezvisko, adresa) potrebných výlučne na účely vyhodnotenia súťaže a ďalších činností 

súvisiacich s vyhodnotením súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia súťaže.  

Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR. 

Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky súťaže, nemá nárok na odovzdanie 

výhry a bude zo súťaže vylúčený. Usporiadateľ súťaže má zároveň právo na diskvalifikovanie 

súťažiacich na základe akéhokoľvek podozrenia z podvodu.  

Forbes Slovensku nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im 

vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento Štatút a 

podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny podľa tohto bodu budú zverejnené a sprístupnené 

na webovej stránke www.forbes.sk/navodnauspech. Každá jednotlivá zmena je účinná 

okamihom jej zverejnenia na internete. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. 

 

Platnosť tohto Štatútu je účinná od 1.4.2019. 


