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Štatút súťaže „Prírode venujeme 5 000 €” 
 

Preambula 

 

Štatút hlasovacej súťaže „Prírode venujeme 5 000 €” (ďalej len „Štatút“) je jediným záväzným 

dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne 

určené podmienky súťaže. 

 

 

I. Vyhlasovateľ súťaže 

 

Všeobecná úverová banka, a. s. 

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 

IČO: 31 320 155 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 341/B 

(ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo „Vyhlasovateľ “)   

 

 

II. Cieľ súťaže 

 

1. VÚB, a.s. vyhlasuje hlasovaciu súťaž „Prírode venujeme 5000 €“ (ďalej len súťaž) podľa tohto štatútu 

s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre organizáciu venujúcu sa ochrane prírody, ktorá získa v súťaži 

najviac hlasov.  
 

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 

1. Hlasovania v súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba ktorá si počas trvania súťaže založila Študentský 

účet od VÚB v období trvania súťaže a obdržala hlasovací kód prostredníctvom emailu alebo SMS.  

 

 

IV. Trvanie súťaže 

 

Hlasovanie sa uskutoční v období od 1.10.2022 do 14.02.2023 

 

 

V. Pravidlá súťaže 

 

1. Mechanizmus súťaže 

 

Do hlasovania sa môžu zapojiť osoby, ktoré splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III. Hlasovanie 

prebieha výhradne prostredníctvom webovej stránky www.vub.sk/studentsky-ucet/studenti-su-eko/, ktorú 

spravuje VÚB, a.s. Každá osoba, ktorá si počas trvania súťaže založí Študentský účet od VÚB, získa hlasovací 

kód. Tento kód im bude zaslaný emailom alebo SMS správou po založení účtu. Hlasovací kód je možné použiť 

len jeden krát.  

 

 

 

 

http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/studentsky-ucet/studenti-su-eko/
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Projektami zapojenými do súťaže sú Upracme Slovensko, Lesmír, Živica a Klimatické zmeny na Gemeri.  

Výhercom sa stáva projekt, ktorý bude mať po skončení súťaže najvyšší počet hlasov. Výherca bude o výhre 

oboznámený emailom, telefónom alebo osobne zo strany Vyhlasovateľa. Celkový počet výhercov: 1. 

 

Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže 

stanovenými týmto štatútom súťaže. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, 

ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. VÚB, a.s nehradí Účastníkovi súťaže 

žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto štatútu. VÚB, a.s. 

nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou.   

 

2. Výhra v súťaži 

 

Finančný príspevok vo výške 5 000 EUR. 

3. Výherca súťaže a odovzdanie výhry 

 

Počet hlasov zaslaných prostredníctvom stránky www.vub.sk/studentsky-ucet/studenti-su-eko/ vyhodnocuje 

softvérový program, ktorý sčíta hlasy pre jednotlivé projekty a určí ich poradie. Výhercom sa súťaže sa stane 

projekt s najvyšším počtom hlasov. Finančné prostriedky VÚB, a.s. pridelí na základe zmluvy a formou grantu 

majiteľovi/ vedeniu organizácie.  

 

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže 

 

Výherca bude o výhre oboznámený písomne zo strany Vyhlasovateľa. Výsledky hlasovania budú zverejnené na 

stránke www.vub.sk/studentsky-ucet/studenti-su-eko/.  

 

 

VI. Súhlas so zverejnením 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.vub.sk.  

 

Na účely zabezpečenia priebehu súťaže a určenia výhercov, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať 

osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, 

ktoré je potrebné uviesť vo vyjadrení výhercu v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre 

v súťaži podľa bodu 4. článku IV Štatútu, a.s., že túto výhru prijíma. 

 

 

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž 

 

1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž: 

 

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.  

 

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže: 

 

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento 

údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/  

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia   

http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/studentsky-ucet/studenti-su-eko/
http://www.vub.sk/studentsky-ucet/studenti-su-eko/
http://www.vub.sk/
https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/
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1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke  

https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/  
 

2. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže a bankového 

tajomstva v zmysle platných právnych predpisov. 

 

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu. 

 

4. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto 

Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte. 

 

5. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. 

 

6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa 

jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

 

7. Štatút je k dispozícii na stránke https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/  

 

8. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 1. 10. 2022, 

 

VÚB, a.s. 

 

http://www.vub.sk/
https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/
https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/

