
 

Štatút propagačnej súťaže: 

„INVESTUJ A RELAXUJ“ (ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“) 

 

1. Organizátor Súťaže    

Obchodné meno :   IAD Investments, správ. spol., a. s. 

Sídlo/miesto podnikania :  Malý trh 2/A, 811 08, Bratislava 

IČO :     17 330 254 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/B 

(ďalej len „IAD Investments“ alebo „Organizátor“)  

 

2. Trvanie Súťaže  

IAD Investments uvádza v rámci špeciálnej akcie podielového fondu  Prvý realitný fond, o.p.f.,  

IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „Prvý realitný fond“) propagačnú súťaž: „Investuj a 

relaxuj“ s cieľom osloviť existujúcich a potenciálnych klientov s ponukou na investovanie do Prvého 

realitného fondu v špeciálnej akcii s garantovaným výnosom  5% za 500 dní.  

Súťaž prebieha od 06.08.2018 do 31.10.2018 vrátane (ďalej len „Trvanie Súťaže“). 

  

3. Účastníci Súťaže  

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý, alebo prechodný 

pobyt na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, je plne spôsobilá na právne úkony,  

v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕši 18 (osemnásty) rok veku, a ktorá investuje do akcie  

5% za 500 dní s Prvým realitným fondom minimálne 1 000 EUR so špecifickým symbolom 5500 

(ďalej len Účastník Súťaže).  

 

4. Podmienky Súťaže  

Účastník Súťaže počas Trvania Súťaže (od 06.08.2018 do 31.10.2018) investuje do Prvého 

realitného fondu minimálne 1 000 EUR jednorazovým vkladom so špecifickým symbolom 5500  

(t.j. Účastníkovi Súťaže budú  počas Trvania Súťaže vydané podielové listy Prvého realitného fondu).  

 

5. Výhra  

Počas Trvania Súťaže budú Účastníci Súťaže , ktorí splnili Podmienky Súťaže v zmysle 

predchádzajúceho bodu tohto Štatútu, zaradení do žrebovania. Vyžrebovaných Účastníkov Súťaže 

spoločnosť IAD Investments kontaktuje prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a oznámi im 

výhru v Súťaži (ďalej len „Výherca“).  

Výhrou je poukaz na relaxačný pobyt vo Wellness hoteli Patince na 1 noc pre 2 osoby s polpenziou, 

vstupom do bazénového a saunového sveta a masážou podľa vlastného výberu v celkovej výške 

300 EUR (ďalej len „Výhra“). Účastník Súťaže má nárok na Výhru jedenkrát, nie opakovane,  



 

a to aj v prípade, ak do Prvého realitného fondu investuje viackrát počas trvania Súťaže. Účastníci 

Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie. 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne 

vymáhať. Výhra bude Účastníkovi súťaže doručená poštou do 90 pracovných dní od splnenia 

Podmienok Súťaže.  

 

6. Pravidlá žrebovania  

Organizátor Súťaže žrebuje spomedzi všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže  

v zmysle bodu 4. tohto Štatútu. Počas Trvania Súťaže budú spomedzi Účastníkov Súťaže 

vyžrebovaní celkovo 3 výhercovia, ktorí získajú Výhru. Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať 

elektronicky formou náhodného výberu.   

Celkovo prebehnú 3 kolá žrebovaní. Prvé žrebovanie prebehne v stredu 05. 09. 2018, v ktorom sa 

bude žrebovať 1 výherca. Druhé žrebovanie prebehne v piatok 05.10. 2018, v ktorom sa bude 

žrebovať ďalší 1 výherca. Tretie žrebovanie prebehne v pondelok 05.11. 2018, v ktorom sa bude 

žrebovať ďalší 1 výherca. V týchto termínoch budú vyžrebovaní celkovo 3 výhercovia spomedzi 

Účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.  

Vyžrebovaných Účastníkov Súťaže spoločnosť IAD Investments kontaktuje telefonicky  

alebo e-mailom a to v priebehu pracovného týždňa nasledujúceho po každom žrebovaní.  

V prípade, že sa poverený zamestnanec spoločnosti IAD Investments vyžrebovanému Účastníkovi 

Súťaže opakovane (t.j. 3 krát) nedovolá alebo vyžrebovaný Účastník Súťaže neodpovie na e-mail 

spoločnosti IAD Investments do 15 dní od jeho odoslania, vyžrebovaný Účastník Súťaže, bude 

vylúčený zo Súťaže a Výhra prepadáva v prospech Organizátora Súťaže.  

Účastníci Súťaže, ktorí neboli vyžrebovaní v prvom resp. druhom kole, budú zaradení aj do  ďalších 

kôl žrebovania. 

 

7. Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov  

Najneskôr do 2 pracovných dní po tom, ako budú výhercovia Súťaže telefonicky alebo e-mailom 

kontaktovaní spoločnosťou IAD Investments, budú mená výhercov Súťaže (vo formáte: meno, prvé 

písmeno priezviska a miesto pobytu) zverejnené na webovej stránke www.iad.sk a na fanpage 

spoločnosti IAD Investments na sociálnych sieťach facebook a instagram a to po dobu 15 dní.  

 

8. Vylúčenie zo Súťaže  

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky 

podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky  

na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.  

Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere so spoločnosťou IAD Investments.  

Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca štatút Účastníka Súťaže.  

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka Súťaže, u ktorého je dôvodné 

podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania  

http://www.iad.sk/


 

v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním. Takisto bude 

vylúčený zo Súťaže Účastník Súťaže, ktorý si  investíciu, ktorou splnil podmienky Súťaže počas 

Trvania Súťaže vyplatil počas konania Súťaže.  

 

9. Záverečné ustanovenia  

Výhra vo výške 300 EUR má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“).  

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350 EUR 

(slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto 

Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.  

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky 

Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní  

a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.  

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú  

v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži.  

Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu 

s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať 

príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným 

výklad Organizátora Súťaže.  

Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.iad.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu  

je 06.08.2018.  


