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Štatút súťaže: 
Rekonštrukcia pre zdravé bývanie – RenovActive Slovensko 

(ďalej len ako „Štatút súťaže“) 
 
 
 
 
1.  Vyhlasovateľ súťaže 
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 
31348611 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č.: 4901/B, (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 
 
2. Cieľ súťaže 
Vyhlasovateľ má ambíciu prostredníctvom súťaže RenovActive Slovensko predstaviť čo 
najširšiemu okruhu verejnosti myšlienku, že zdravé bývanie je dostupné pre každého. 
Cieľom súťaže je preto vybrať rodinu a dom na území Slovenskej republiky, na 
skutočnom príklade ktorých Vyhlasovateľ demonštruje, že moderné aktívne bývanie so 
zdravým vnútorným prostredím možno dosiahnuť aj v rekonštruovanej budove (ďalej v 
texte len „súťaž“). 
 
3. Predmet súťaže 
Predmetom súťaže je vyhľadanie rodinného domu v pôvodnom stave s typickým 
štvorcovým pôdorysom na území Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ víťazný dom na 
vlastné náklady zrekonštruuje, v súlade so všetkými platnými stavebnými predpismi, 
ktoré platia na území Slovenskej republiky a s ohľadom na vysokú kvalitu vnútorného 
prostredia.  
 
4.  Účastníci súťaže 
4.1 Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba (v prípade viacerých vlastníkov 
fyzické osoby) staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 
(ďalej v texte len „Účastník“). 
4.2 Účastník akceptuje súťažné podmienky, ktoré sú definované v článku 6. 
4.3 Účastník prehlasuje, že je vlastníkom  nehnuteľnosti, ktorú prihlasuje do súťaže 
a zároveň vlastníkom   pozemku, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Účastník 
zároveň čestne prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli 
zabrániť alebo skomplikovať rekonštrukciu predmetnej nehnuteľnosti a pozemku podľa 
zámeru Vyhlasovateľa. 
4.4 Účastník prihlásením do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže 
uvedenými v tomto Štatúte súťaže predovšetkým v článku 6 a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
 
5. Územná platnosť a trvanie súťaže 
5.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, a to v čase odo dňa 20. mája 
2017 do 20. júla 2017 00:00 hod. Registrácia Účastníkov je možná na internetovej 
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stránke Vyhlasovateľa na www.velu.sk/renovactive od prvého dňa trvania súťaže až do 
uzávierky registrácie o 00:00 hodine dňa 20. 6. 2017. 
5.2 Výsledok súťaže bude oznámený verejnosti najneskôr 30. júna 2017 
prostredníctvom webovej stránky www.velux.sk, a sociálnych sietí pod správou 
Vyhlasovateľa.  
5.3 Samotný proces rekonštrukcie víťazného domu bude prebiehať počas rokov 2017 
a 2018, v závislosti od dohody s majiteľom nehnuteľnosti a partnermi projektu. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť presné termíny a právo na akékoľvek zmeny 
termínov.  
 
6.  Všeobecné podmienky súťaže 
Podmienkami účasti na súťaži sú: 

a) splnenie podmienok na Účastníka súťaže podľa článku 4, 
b) vyplnenie registračného formulára na internetovej stránke Vyhlasovateľa na 

www.velux.sk/renovactive, 
c) vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto súťaže a so spracovaním osobných 

údajov, 
d) udelenie časovo a územne neobmedzeného súhlasu s použitím fotografickej, 

textovej a technickej dokumentácie domu v stave pred a po rekonštrukcii na 
marketingové účely Vyhlasovateľa a partnerov projektu, 

e) udelenie súhlasu s vyhlásením architektonickej súťaže na rekonštrukciu 
predmetnej nehnuteľnosti Vyhlasovateľovi, 

f) udelenie časovo a územne neobmedzeného súhlasu s mediálnou prezentáciou 
nehnuteľnosti i jej obyvateľov, 

g) udelenie súhlasu s prezentáciou exteriéru i interiéru domu odborným návštevám 
v trvaní minimálne jeden rok odo dňa kolaudácie, podľa špecifikácie 
Vyhlasovateľa, 

h) udelenie súhlasu a poskytnutie plnej súčinnosti s monitorovaním spotreby 
energií, spotreby vody, úrovne CO2 v interiéri, úrovne vlhkosti a ďalších 
fyzikálnych veličín bližšie špecifikovaných Vyhlasovateľom pred aj po 
rekonštrukcii v trvaní minimálne jeden rok od skončenia rekonštrukcie, 

i) súhlas s použitím osobných údajov na marketingové a prezentačné účely 
Vyhlasovateľa a partnerov projektu, 

j) prevzatie záväzku Účastníkom súťaže, že neprevedie vlastnícke právo k domu 
a pozemku v období 1 roka od odo dňa kolaudácie domu a pozemku, na inú 
osobu; v prípade prevodu vlastníckeho práva k domu a pozemku zo strany 
Účastníka súťaže pred uplynutím 1 roka od odo dňa kolaudácie je Účastník 
povinný zabezpečiť, aby sa nový vlastník domu a pozemku zmluvne zaviazal 
dodržiavať podmienky vyplývajúce z tohto Štatútu súťaže pre výhercu. 

 
7. Prihlasovanie do súťaže 
7.1 Prihlasovanie do súťaže prebieha od 20. mája 2017 do 20. júla 2017 na webovej 
stránke www.velux.sk/renovactive  vyplnením registračného formulára. 
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7.2. Účastník povinne zadáva v registračnom formulári svoje osobné údaje, 
minimálne dve aktuálne fotografie 1 x exteriéru a 1 x interiéru domu, ktoré nesmú byť 
staršie ako 3 mesiace a krátky sprievodný text s predstavením osôb, ktoré v dome žijú 
(minimálne 500 znakov s medzerami). Účastník má tiež možnosť pripojiť pôdorys domu 
alebo ďalšiu technickú dokumentáciu podľa vlastného uváženia. (ďalej v texte len 
„Projekt“). 
7.3 Účastník súťaže vyplnením registračného formuláru a zaslaním Projektu 
vyhlasuje, že si prečítal súťažné podmienky uvedené v tomto Štatúte súťaže, rozumie 
im a súhlasí s ich znením a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti v nich uvedené.  
 
8.  Určenie výhercu 
8.1. Po preskúmaní Projektov spomedzi riadne registrovaných Účastníkov súťaže, 
postupujú Projekty do užšieho výberu a finálového kola Vyhlasovateľa súťaže, v ktorom 
odborná porota vytvorená zo zástupcov Vyhlasovateľa a ďalších odborníkov z oblasti 
stavebníctva a architektúry vyberie víťazný Projekt. 
8.2 Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené podľa článku 5.2. 
8.3 Výherný Projekt bude zverejnený v printových, elektronických masmédiách, na 
sociálnych alebo obdobných sieťach a na webových portáloch spolu s predstavením 
Účastníka súťaže a osôb, ktoré obývajú predmetný dom, s čím Účastník súťaže výslovne 
súhlasí. 
8.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok pre 
účasť v súťaži. Rozhodnutie Vyhlasovateľa o výhernom Projekte je konečné a bez 
možnosti odvolania alebo podania akýchkoľvek námietok. 
 
9.  Výhra 
9.1 Výhrou sa rozumie komplexná rekonštrukcia víťazného Projektu v zmysle článku 
3. 
9.2 Vyhlasovateľ vyhlási na vlastné náklady architektonickú súťaž na rekonštrukciu 
víťazného Projektu. Účastník sa zaväzuje akceptovať projekt rekonštrukcie, ktorý vzíde 
z tejto architektonickej súťaže. 
9.3 Účastník môže dom bez obmedzení používať ihneď po kolaudácii, zaväzuje sa 
však dodržiavať podmienky súťaže definované v článku 6, a to v trvaní minimálne 1 rok 
od kolaudácie domu. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením monitorovania 
fyzikálnych veličín rekonštruovanej nehnuteľnosti hradí Vyhlasovateľ. 
9.4 Výhra sa vzťahuje na nehnuteľnosť prihlásenú Účastníkom. Nie je možné preplatiť 
ju v peniazoch, zameniť za iný tovar alebo službu a je neprenosná. 
 
10. Ochrana Osobných Údajov 
10.1 Vyhlasovateľ súťaže v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Účastníkov súťaže 
predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/emailový kontakt, dátum 
narodenia, a to za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim v priebehu súťaže, za 
účelom odovzdania výhry a za účelom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na 
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účely účasti v súťaži a vyhodnotenia súťaže je povinné, v prípade neposkytnutia 
osobných údajov nie je možné sa súťaže zúčastniť. Poskytnutie osobných údajov na 
účely marketingu je dobrovoľné. 
10.2 Registrovaním sa do súťaže udeľuje Účastník v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných 
údajov na účely účasti v súťaži a vyhodnotenia súťaže v trvaní 3 rokov odo dňa 
udelenia súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu je 
platný po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Práva Účastníka podľa zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované. 
10.3 Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, 
ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným 
prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich 
spracúvania.  
10.4 Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných 
údajoch. 
 
11. Ďalšie ustanovenia 
 
11.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, 
odložiť alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia aj bez udania dôvodu a 
poskytnutia náhrady. O všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže ako aj sporov alebo 
nejasností rozhoduje Vyhlasovateľ na základe svojej vlastnej úvahy. 
11.2 Účasť v súťaži ani výhra nie je nárokovateľná a nie je možné ich vymáhať 
právnou cestou.  
11.3 Pokiaľ Vyhlasovateľ súťaže zistí, že Účastník súťaže mu poskytol nepravdivé 
údaje alebo informácie, bude Vyhlasovateľ súťaže oprávnený, na základe svojho 
rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo súťaže a v prípade, ak sa takýto Účastník 
stal výhercom, stráca nárok na výhru. Vyhlasovateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo 
vylúčiť zo súťaže Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať, v rozpore s týmito 
pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými 
mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, poškodzoval dobré 
meno Vyhlasovateľa súťaže. 
11.4 Účastník súťaže týmto poskytuje Vyhlasovateľovi súhlas, aby jeho osobné údaje, 
teda meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefón a prípadne ďalšie údaje, ktoré 
účastník súťaže vyhlasovateľovi poskytol, spracoval na marketingové účely, teda za 
účelom ponuky tovarov a služieb. 
11.5 Účastník súťaže zároveň výslovne prehlasuje, že poskytuje Vyhlasovateľovi 
súhlas, aby e-mailovú adresu a ďalšie účastníkom poskytnuté podrobnosti jeho 
elektronického kontaktu využil pre potreby šírenia nevyžiadaných obchodných oznámení 
v zmysle ustanovení § 62 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách. 
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Súhlas podľa predchádzajúcej vety sa udeľuje na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné 
odvolať za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi. 
11.6 Výhry nad 165,97 eur predstavujú čiastku určenú na zdanenie zrážkovou daňou. 
Zrážková daň z výhry (20 %) bude za výhercu uhradená Vyhlasovateľom. 
 
 
Štatút súťaže vstupuje do platnosti dňa 20. 5. 2017. 
 


