
 

Štatút súťaže 

 
Pravidlá súťaže – Buď hrdý na svoje ústa 

(ďalej len „Pravidlá súťaže“ a Buď hrdý na svoje ústa ďalej len „Súťaž“) 

 
I. Úplné znenie Pravidiel súťaže 

1.1 Pravidlá súťaže sú jediným dokumentom, ktorý upravuje úplne a záväzne podmienky konania 

Súťaže. 

1.2 Pravidlá súťaže môžu byť zmenené za podmienok podľa Čl. VII. 

1.3 Súťažiaci je povinný riadne sa oboznámiť s Pravidlami súťaže. 

 

II. Základné informácie 

2.1 Organizátor Súťaže: Slovenská komora zubných lekárov, so sídlom Fibichova 14, 821 05 

    Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Organizátor“).  

     Organizátor je zriadený zákonom č. 578/2004 Z. z.  

2.2 Doba konania Súťaže: od 20. marca do 20.apríla 2022;  

     vyhodnotenie Súťaže bude vykonané do 30. apríla 2022.                     

2.3 Účastník Súťaže: žiak MŠ, ktorý zhotovil ilustráciu a za ktorého kresbu zaslal jeho 

 triedny učiteľ Organizátorovi (ďalej len „Súťažiaci“). 

2.4 Odborná porota  

 Organizátora: členovia výboru SKZL pre prevenciu a riaditeľ sekretariátu 

 Organizátora (ďalej len „Odborná porota“). 

2.5 Predmet Súťaže: výber 10. najlepších kresieb Súťažiacich Odbornou porotou. 

2.6 Účel Súťaže: propagácia ochrany ústnej dutiny, absolvovania preventívnych 

 prehliadok v zubných ambulanciách, Svetového dňa ústneho zdravia 

 a Slovenskej komory zubných lekárov. 

2.7 Ceny Súťaže:  Produkty ústnej hygieny značky ELMEX (ďalej len „Ceny 

 Súťaže“) pre 10 Súťažiacich, ktorých kresby boli vybrané ako víťazné: 

  elmexⓇ zubná pasta 50 ml v hodnote 3,49 EUR 

  elmexⓇ detská zubná kefka v hodnote 3,79 EUR 

  plyšová hračka elmexⓇ 4,00 EUR 

 pexeso elmexⓇ 1,10 EUR 

   Organizátor zároveň spolužiakom Súťažiaceho, ktorého kresba bola 

 vybraná Odbornou porotou ako víťazná, odovzdá ďalšie produkty 

 značky ELMEX. Trieda výhercu zároveň získa krabicu 50 vzoriek   

 elmexⓇ detskej zubnej pasty 12 ml  v celkovej hodnote 37,50 EUR. 

 

III. Podmienky platnej účasti v Súťaži 

3.1 Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a im blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3.2 Súťažiaci počas doby konania Súťaže zašle prostredníctvom svojho triedneho učiteľa kresbu 

Organizátorovi.  

3.3 Triedny učiteľ pošle Organizátorovi na adresu Sekretariát SKZL, Fibichova 14, 821 05 Bratislava 

najviac 3 kresby Súťažiacich. 

3.3 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže kresbu Súťažiaceho, ktorá: 

 a)  zjavne nemá žiadnu súvislosť so Súťažou, 

 b)  obsahuje vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne 

 akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, 

 c) podnecuje k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, 

 politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti. 

 k etnickej skupine alebo pre iné postavenie, 



 d) propaguje návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania, 

 e) ohrozuje fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých, 

 f) navádza iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne 

 záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, 

 g) je v rozpore s Pravidlami súťaže a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

 v Slovenskej republike, 

 h) odborná porota Organizátora posúdi ako nevhodnú na zverejnenie. 

 

IV. Vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie Cien Súťaže 

4.1 Odborná porota vyberie do 30 dní po ukončení doby konania Súťaže víťazné kresby. 

4.2 Triednemu učiteľovi Súťažiaceho, ktorého kresba bola vybraná ako víťazná, bude odoslaný 

informačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú poskytol Organizátorovi. 

4.3 Odovzdanie Cien Súťaže bude realizované spoločnosťou Colgate-Palmolive Slovensko, s.r.o. 

prostredníctvom poštového kuriéra; Organizátor zabezpečuje odovzdanie Cien Súťaže výlučne na 

území Slovenskej republiky. 

4.4 Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky odovzdania Cien Súťaže uvedené v bode 4.3. 

4.5 Za doručenie Cien Súťaže v poškodenom stave Organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať 

Cenu Súťaže opakovane. 

 

V. Ďalšie podmienky Súťaže 

5.1 Organizátor je oprávnený kontrolovať dodržiavanie Pravidiel súťaže, vykladať ich a s konečnou 

platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa Súťaže, vrátane prípadných námietok 

Súťažiacich alebo tretích osôb. 

5.2 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Súťažiacim Cenami Súťaže alebo 

v súvislosti s nimi. 

5.3 Súťažiacemu nevzniká právo Ceny Súťaže reklamovať. 

5.4 Organizátor si vyhradzuje právo Ceny Súťaže nahradiť inými Cenami podobného typu a 

zodpovedajúcej hodnoty. 

5.5 Súťažiaci nie je oprávnený požadovať namiesto Cien Súťaže finančné či akékoľvek iné plnenie a 

nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v Pravidlách súťaže. 

5.6 Ceny v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. 

5.7 Organizátor oznámi písomne podľa § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry 

pri poskytovaní výhry. Organizátor súčasne oznamuje výhercom, že nepeňažná výhra je ostatným 

príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume 

presahujúcej 350 eur. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových 

povinností plynúcich mu z prevzatej výhry. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá súťaže, najmä skrátiť, 

predĺžiť, ukončiť či prerušiť Súťaž. Zmeny Pravidiel súťaže oznámi Organizátor triednemu 

učiteľovi na poskytnutú e-mailovú adresu.  

6.2  Právne vzťahy, ktoré Pravidlá súťaže neupravujú sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho  

zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.  

6.3  Pravidlá súťaže sú počas celej doby konania Súťaže zverejnené na internetovej stránke 

www.skzl.sk v sekcii venovanej Svetovému dňu ústneho zdravia. 

6.4  S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na referent@skzl.sk.  

 

 

V Bratislave, dňa ................................ 

 

 

      Slovenská komora zubných lekárov 

 

 

http://www.skzl.sk/
mailto:referent@skzl.sk

