
Všeobecné pravidlá pre vyhlasovanie súťaží organizovaných odborovou organizáciou 

Moderné odbory Volkswagen 

 

Všeobecne 

V súlade s čl. 2 Stanov odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen môže odborová 

organizácia Moderné odbory Volkswagen organizovať rôzne formy online a offline súťaží, 

kvízov a ankiet (ďalej len ako „súťaže“) slúžiacich na podporu marketingových aktivít 

odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen, vzbudenia záujmu o členstvo alebo ako 

podporný nástroj pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok zamestnancov. 

Čl. 1 Organizátor súťaže a vyhlásenie súťaže 

1. Organizátorom súťaží vyhlásených odborovou organizáciou je vždy odborová 

organizácia Moderné odbory Volkswagen, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava. 

2. Súťaže sa vyhlasujú spôsobom, formou a v čase, o ktorom rozhodne príslušný 

odborový orgán odborovej organizácie alebo predseda alebo podpredseda odborovej 

organizácie Moderné odbory Volkswagen. O spôsobe, forme a čase vyhlásenia súťaže sa 

členovia odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen alebo zamestnanci 

zamestnávateľov, v ktorých pôsobí odborová organizácia, dozvedia na plagáte alebo letáku, 

ktorý o vyhlásení súťaže informuje. Informácie uvedené v tomto plagáte a letáku sa pritom 

v zmysle týchto Všeobecných pravidiel  pre vyhlasovanie súťaží organizovaných odborovou 

organizáciou Moderné odbory Volkswagen (ďalej len ako „všeobecné pravidlá“) považujú za 

určené pravidlá pre vyhlásenie a organizovanie konkrétnej súťaže, ktorej sa tento plagát alebo 

leták týka a sú považované v zmysle týchto všeobecných pravidiel za záväzné pre túto súťaž. 

3. Spôsob, forma a čas vyhlásenia súťaže sa preto môžu líšiť v závislosti od druhu tejto 

súťaže a účelu, pre ktorý je táto súťaž vyhlásená. Ich bližšia konkretizácia je preto obsahom 

plagátu alebo letáku, ktorý sa tejto vyhlásenej a organizovanej súťaže týka. 

Čl. 2 Výhry v súťaži a spôsob určenia výhercu 

1. Stanovenie podmienok, od splnenia ktorých bude závisieť určenie výhercu 

v konkrétnej súťaži, závisí od rozhodnutia organizátora súťaže. Tieto podmienky následne 

organizátor súťaže uvedie v plagáte alebo letáku, ktorý sa konkrétnej súťaže týka a sú záväzné 

počas celého trvania súťaže. 

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť druh a výšku celkovej výhry v súťaži alebo 

jednotlivých výhier, pokiaľ sa výhercom v súťaži môže stať viacero fyzických osôb napr. 

v závislosti od poradia, v akom splnia stanovené podmienky pre získanie výhry v súťaži. 

3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny určenej výhry v súťaži, ak by sa bez jeho 

zavinenia stalo určené plnenie výhry nemožným alebo nerealizovateľným. V tomto prípade 

však musí náhradná výhra zodpovedať hodnote alebo charakteru pôvodnej výhry, ktorá bola 

stanovená pri vyhlásení výhry.  



4. Výber výhercu zo skupiny fyzických osôb, ktoré splnili podmienky pre získanie výhry, 

závisí od určenia organizátorom súťaže. Môže ísť o formu losovania, posúdenia okamihu 

splnenia podmienky pre získanie výhry a pod. Organizátor súťaže oboznámi so spôsobom 

určenia výhercu pri vyhlásení súťaže.  

5. V prípade, ak sa organizátor súťaže rozhodne uskutočniť losovanie ako formu výberu 

z viacerých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienku pre získanie výhry, bude losovanie 

realizované formou on live streamu napr. prostredníctvom sociálnej siete alebo webového 

sídla odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen z poradových čísiel účastníkov 

súťaže, ktorí splnili podmienky vyhlásenej súťaže. Ku každému účastníkovi súťaže sa tak priradí 

poradové číslo, z ktorých sa následne prostredníctvom náhodného generátora čísel vylosuje 

stanovený počet výhercov. 

6. Víťaz súťaže je povinný sa prihlásiť o výhru najneskôr do štrnástich kalendárnych dní 

odo dňa zverejnenia jeho mena ako výhercu súťaže.  Organizátor súťaže odovzdáva výhru 

spravidla v kancelárii organizátora súťaže, ak sa s výhercom nedohodne na inom postupe. 

Výherca je povinný pre úspešné získanie výhry preukázať splnenie stanovených podmienok vo 

vyhlásenej súťaži (napr. preukázať svoje členstvo alebo existenciu pracovnoprávneho vzťahu 

multifunkčným preukazom, vlastníctvom účtu na sociálnej sieti a pod.). V prípade, že sa víťaz 

súťaže o svoju výhru neprihlási, o ďalšom postupe rozhodne organizátor súťaže. Organizátor 

si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorú z uvedených podmienok účasti v súťaži bude 

vyhodnocovať ako rozhodujúcu pre získanie výhry. 

Čl. 3 Účastník súťaže 

1. Účastníkom súťaže je spravidla člen odborovej organizácie Moderné odbory 

Volkswagen, ak organizátor súťaže nerozhodne o možnosti zapojenia sa aj fyzických osôb, 

ktoré nie sú členmi odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. 

2. Nevyhnutnou podmienkou platnej účasti v súťaži vyhlásenej organizátorom je 

existencia pracovnoprávneho vzťahu k zamestnávateľovi, u ktorého pôsobí odborová 

organizácia Moderné odbory Volkswagen v zmysle osobitných predpisov, t. j. Volkswagen 

Slovakia a. s., DHL Exel Slovakia s. r. o alebo VOLKSWAGEN GROUP SERVICES s. r. o.. 

O nedodržaní tejto podmienky môže rozhodnúť organizátor súťaže pri jej vyhlásení. 

 

Čl. 4 Súlad s GDPR 

1. Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov súťaží sú uvedené na webovom 

sídle odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen a sú dostupné TU: 

https://moderneodbory.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  

 


