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Štatút súťaže „Dobrá strecha nad zlato!“ 
 
 

1. Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., so sídlom 
Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO 31 372 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10909/N. 
 
2. Miesto a čas trvanie súťaže 
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 23.8.2021 do 15.10.2021.  
 
3. Podmienky účasti v súťaži 
a) Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky - nepodnikateľ, ktorý si počas trvania 
súťaže zakúpi od niektorého z obchodných partnerov usporiadateľa kompletný strešný systém 
BRAMAC zložený z krytiny Bramac Platinum Star, resp. Bramac Platinum, v akejkoľvek jednej farbe 
z oficiálnej ponuky, spolu s originálnym strešným príslušenstvom Bramac/ Braas a odkvapovým 
systémom Bramac Stabicor M v zodpovedajúcom množstve na celú strechu. 

 
b) Z účasti v súťaži sú vylúčení zástupcovia a zamestnanci usporiadateľa, ako aj zmluvní partneri 
usporiadateľa, ich zamestnanci, spolupracujúce osoby, spoločníci, osoby oprávnené konať v ich mene, 
ako aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke osoby podľa Občianskeho zákonníka). 
 
c) Súťažiaci sa musí preukázať nákupným dokladom, na ktorom bude kúpený strešný systém uvedený 
položkovite tak, aby bolo z jeho obsahu zrejmé splnenie podmienky podľa bodu 3 písmena a). Ak 
nákupný doklad bude obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, tieto sa musia zhodovať s údajmi 
účastníka uvedenými pri registrácii do súťaže. Rovnako musí súťažiaci preukázať aj doklad o úhrade 
strechy. 
 
4. Princíp súťaže 
Usporiadateľ počas trvania súťaže náhodným spôsobom vloží do paliet so základnou škridlou 1/1 
modelov Bramac Platinum Star, resp. Bramac Platinum po jednej špeciálne označenej škridle 
v metalickej farbe. V súčte pôjde o 6 škridiel – 3 bronzové, 2 strieborné a 1 zlatú. 
 
Ak zákazník po kúpe strechy objaví takúto škridlu v balení a zároveň splní všetky podmienky podľa 
bodu 3, získava nárok na výhru. 
 
5. Výhry 

a) 1x 1. cena (nájdená zlatá škridla v balení): peňažná výhra vo výške 95% zaplatenej kúpnej ceny 
za  strešný systém BRAMAC, ktorá bude preukázaná nákupným dokladom; maximálne do 
sumy 5.700 EUR vrátane DPH 

b) 2x 2. cena (nájdená strieborná škridla v balení): peňažná výhra vo výške 50% zaplatenej kúpnej 
ceny za  strešný systém BRAMAC, ktorá bude preukázaná nákupným dokladom; maximálne do 
sumy 3.000 EUR vrátane DPH 

c) 3x 3. cena (nájdená bronzová škridla v balení): peňažná výhra vo výške 30% zaplatenej kúpnej 
ceny za  strešný systém BRAMAC, ktorá bude preukázaná nákupným dokladom; maximálne do 
sumy 2.000 EUR vrátane DPH. 
 

Mená a priezviská výhercov budú zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.bramac.sk, 
a to najneskôr do 30.10.2021. 
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V prípade peňažnej výhry výherca nemá nárok na úhradu iných nákladov súvisiacich s dodaním 
strešného systému (napr. dopravných nákladov, nákladov na platbu, poistenie a pod.), ani na úhradu 
kúpnej ceny iných produktov uvedených na nákupnom doklade, ako produktov podľa bodu 3 týchto 
súťažných pravidiel.  
 
V prípade, ak percentuálna výhra podľa nákupného dokladu nedosiahne maximálne limity peňažných 
výhier uvedené vyššie, suma do maximálneho limitu nebude vyplatená a prepadne v prospech 
usporiadateľa. 
 
Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty inou formou, ako je uvedené v týchto 
pravidlách.  
 
6. Strata práva na výhru 
Výherca stratí nárok na výhru, ak: 
a) konal v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, alebo sa pokúsil získať výhru podvodným spôsobom; 
b) nepredloží usporiadateľovi spôsobom a v lehotách ním určenými originály nákupných dokladov, 
vrátane dokladu o úhrade kúpnej ceny strešného systému Bramac; 
c) ním poskytnuté osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné a v dôsledku tejto skutočnosti nebude 
možné výhercovi oznámiť alebo odovzdať výhru; 
d) si výhru neprevezme v mieste, čase a spôsobom určeným usporiadateľom. 
 
Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca 
právo na výhru. V prípade, že výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník; tento 
postup bude usporiadateľ opakovať až do riadneho oznámenia a odovzdania výhry. 
 
7. Ochrana osobných údajov 
Účasťou v súťaži účastník v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov udeľuje usporiadateľovi súťaže súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných 
údajov účastníka v rozsahu (i) meno a priezvisko, (ii) adresa, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo, (v) číslo účtu 
-  na účel organizácie súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier (vrátane fotografií 
z odovzdávania výhry).  
 
Usporiadateľ a vykonávateľ súťaže sprístupnia a zverejnia poskytnuté údaje len v súvislosti 
s priebehom súťaže, vrátane zverejnenia víťazov v printových a elektronických masmédiách,                    
na sociálnych alebo obdobných sieťach a webstránkach usporiadateľa, prípadne vykonávateľa. 
 
Tento súhlas je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienku účasti v súťaži a je udelený na dobu 
dvoch rokov. Súhlas je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním 
písomného listu na adresu BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri 
Nitre, alebo prostredníctvom  elektronickej pošty na e-mail infosk@bmigroup.com. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním. V prípade odvolania 
súhlasu sa osobné údaje účastníka bezodkladne prestanú spracovávať a budú vymazané. 

 
Výherca udeľuje  súhlas so svojou účasťou na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich       
so súťažou a odovzdávaním výhry s tým,  že na týchto propagačných podujatiach je možné vyhotoviť 
fotografie výhercu a tie spolu s uvedením osobných údajov v rozsahu mena a priezviska výhercu 
umiestňovať a zverejňovať v propagačných materiáloch usporiadateľa a vykonávateľa vrátane 
zverejnenia na internete.  
 

mailto:infosk@bmigroup.com
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Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva uvedené v zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo na informácie o spracúvaní jeho údajov 
v informačných systémoch usporiadateľov, na zoznam údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov ako aj na 
blokovanie a likvidáciu údajov.  
 
8. Informácia o daňových a odvodových povinnostiach 
Účastník súťaže berie na vedomie, že  výhra v súťaži prevyšujúca sumu 350 EUR je považovaná 
v zmysle príslušnej slovenskej právnej úpravy za príjem. 

Usporiadateľ pri výplate peňažných výhier  vykoná zrážku dane z príjmov z čiastky prevyšujúcej 350,- 
EUR  v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť 
výhercu považuje za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu 
príjmu. 

Výhry, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, nepodliehajú zdravotnému poisteniu. 

 

9. Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti                    
s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením 
alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom usporiadateľom.  Usporiadateľ nehradí účastníkom 
súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži, alebo s prevzatím výhry. 
 
Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1 
Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou.  
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale 
nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. 
 
Tieto pravidlá súťaže, ako aj ich zmeny budú zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa 
www.bramac.sk. 
 
 
 
V Ivanke pri Nitre, dňa 23.8.2021 

 

 
 

http://www.bramac.sk/

