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Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže  
„Diaľničná známka ku každému piatemu PZP“ 

(ďalej len „súťažný poriadok“ alebo „štatút“) 
 

I. Termín konania súťaže 
 

Termín konania súťaže: 04.01.2021 – 31.01.2021. 
 

II. Prevádzkovateľ súťaže 
 
Generali Poisťovňa, a. s., 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 1325/B, IČO: 35 709 332. 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní 
vedenom IVASS.  
(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“)  
      

III. Podmienky súťaže 
 
1. Súťaž „Diaľničná známka ku každému piatemu PZP“ je jednorazová reklamná a propagačná 

súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby 
– podnikateľov a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len 
„súťaž“). Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. 

 
2. Do súťaže budú automaticky zaradení všetci používatelia webovej stránky www.generali.sk (ďalej 

len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorí v termíne konania súťaže, t. j. od 04.01.2021 do 
31.01.2021 (vrátane) po riadnom zadaní všetkých potrebných údajov na výpočet poistného uzavrú 
online objednávku na Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla (PZP) Generali potvrdením tlačidla „Objednať poistenie“ na poslednom kroku 
webovej poistnej kalkulačky, umiestnenej na webovej adrese https://pzp.generali.sk/, resp. 
https://generali.sk/poistna-kalkulacka/pzp 

 
3. Každý účastník súťaže bude zaradený do súťaže iba jedenkrát. Účasťou v súťaži prejavuje každý 

účastník súťaže svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
 
4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., a jej odštepných 

závodov a osoby vykonávajúce pre Generali Poisťovňa, a. s., sprostredkovanie poistenia (ďalej len 
„vylúčená osoba“). 

 
5. Ak sa preukáže, že účastník súťaže je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu 

nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe výhra už bola odovzdaná, je povinná ju vrátiť v plnej výške 
prevádzkovateľovi súťaže a zároveň nahradiť prevádzkovateľovi súťaže všetky náklady, iné 
výdavky a škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži. 
 

IV. Výhra, žrebovanie a vyrozumenie výhercov 
 
1. Každý piaty účastník zo všetkých súťažiacich, ktorý dokončil v daný súťažný týždeň online 

objednávku na PZP podľa článku III./2. tohto štatútu, získava výhru – slovenskú elektronickú 
365-dňovú diaľničnú známku v hodnote 50 €.  
 

2. Súťažný týždeň predstavuje časové obdobie 7 kalendárnych dní v časovom rozmedzí pondelok 
0.00 hod. – nedeľa 24.00 hod. V termíne konania súťaže prebehnú 4 súťažné týždne. 

 
3. Každému výhercovi bude výhra odovzdaná elektronicky, a to do 30 dní od uskutočnenia online 

objednávky PZP. Za správnosť EČV zodpovedá výherca. Každý výherca bude po odovzdaní výhry 
vyzvaný, aby si skontroloval platnosť slovenskej 365-dňovej diaľničnej známky na stránke: 
https://eznamka.sk/selfcare/modification/select/select-vignettes/?operation=Check. 

https://eznamka.sk/selfcare/modification/select/select-vignettes/?operation=Check
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4. Prevádzkovateľ súťaže zverejní údaje jednotlivých vyžrebovaných výhercov v rozsahu krstné 
meno a obec na webovej stránke https://www.generali.sk/o-nas/sutaze/. 

 
5. Ak sa nepodarí prevádzkovateľovi súťaže telefonicky alebo e-mailom skontaktovať s výhercom do 

10 dní odo dňa žrebovania, pričom prevádzkovateľ súťaže uskutoční minimálne dva pokusy o 
skontaktovanie vo dvoch rôznych dňoch, výherca stráca nárok na výhru a výhra nebude 
odovzdaná žiadnemu z účastníkov súťaže. 
 

6. 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 a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo 
ceny v hodnote neprevyšujúcej 350 € za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Daň z príjmu 
je povinný uhradiť výherca. Prevádzkovateľ súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, 
ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa súťaže. 

 
7. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať. 

Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo na výplatu jej 
hodnoty v inej forme. Okrem výhry nemá výherca voči prevádzkovateľovi súťaže nárok na náhradu 
akýchkoľvek nákladov súvisiacich s vyplatením/odovzdaním výhry. 

 
8. Ak prevádzkovateľ zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na 

výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak mu výhra už bola odovzdaná, je povinný ju vrátiť v plnej 
výške prevádzkovateľovi súťaže a zároveň nahradiť prevádzkovateľovi súťaže všetky náklady, iné 
výdavky a škodu, ktorá mu bola týmto spôsobená. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia 
pravidiel súťaže má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia účastníka 
súťaže zo súťaže vylúčiť. 
 

9. Nebezpečenstvo akejkoľvek škody na výhre prechádza momentom jej prevzatia na výhercu. 
 

V. Ochrana osobných údajov 
 

1. Každý účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas na spracúvanie svojich osobných 
údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, v informačnom systéme 
prevádzkovateľa súťaže na účely realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov 
potrebných na ukončenie súťaže a odovzdanie výhier. Každý účastník súťaže udeľuje 
prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v 
tejto súťaži zverejnil na internetovej stránke prevádzkovateľa súťaže www.generali.sk krstné meno 
výhercu a obec, z ktorej pochádza. 
 

2. Na účely odovzdania výhier udeľuje každý výherca prevádzkovateľovi súťaže, dodávateľovi výhry 
a ďalším subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom súťaže na dodaní výhry súhlas na 
spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo 
a adresa. 

 
3. Každý účastník súťaže 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. 
 

4. Účastník súťaže 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 súťaže v zmysle platných právnych predpisov. 

 
VI. Záverečné ustanovenia 

 

https://www.generali.sk/o-nas/sutaze/
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1. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže počas 
jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 
 

2. Účasťou na súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich 
plne dodržiavať. 

 
3. Tento súťažný poriadok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Dňom vyhlásenia súťaže je 

04.01.2021. 
 
4. Ustanovenia týchto pravidiel súťaže, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a 

vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
5. Účastník súťaže svojou účasťou na súťaži berie na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho 

zákonníka výhru nemožno vymáhať. 
 
6. Tento súťažný poriadok bude uverejnený počas konania súťaže na internetovej stránke  

www.generali.sk. 
 
7. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné 

ustanovenia tohto súťažného poriadku. 
 
 
V Bratislave dňa 31.12.2020 
 
Generali Poisťovňa, a. s. 
 
 
 
 
 


