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   Všeobecné podmienky Súťaže 
ČIánok I. Vyhlasovateľ Súťaže 

1. Vyhlasovateľom Súťaže (ďalej len „Súťaž“) je obchodná spoločnosť JP control, s. r. o., 
so sídlom Šenkvická 14F, 902 01 Pezinok, IČO: 45 464 162, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 64139/B (ďalej len 
„Organizátor“). 
 

2. Organizátor Súťaže vydáva tieto Všeobecné podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 
 

3. Všeobecné podmienky Súťaže sa použijú pre Súťaž vykonávanú v rámci webovej stránky 
www.kontrolavozidiel.sk. Všeobecné podmienky Súťaže stanovujú podmienky pre 
prihlásenie, účasť v Súťaži, žrebovanie a odovzdanie Výhry v Súťaži, a upravujú práva a 
povinnosti Súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).  
 

4. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 
 
    Článok  II. Trvanie Súťaže 
 

1. Súťaž trvá od 15.12.2022 od 00:00 hod. do 22.12.2023 do 00:00 hod.. Počas trvania 
Súťaže sa môže Súťažiaci zapojiť do Súťaže v súlade s podmienkami určenými v týchto 
Pravidlách.  
 

2. Počas trvania Súťaže sa bude pravidelne , každé tri mesiace (december 2022, marec 
2023, jún 2023, september 2023, december 2023), konať žrebovanie Výhercu 
a Náhradníkov podľa týchto Pravidiel, to vždy posledný pracovný deň v danom 
kalendárnom mesiaci. 
 

3. Posledné žrebovanie sa uskutoční dňa 22.12.2023.   

    Článok III. Podmienky pre účasť v Súťaži 

 
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku 

alebo právnická osoba, ktorá splnila všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách 
(ďalej len „Súťažiaci“). 
 

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom 
pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Organizátorovi Súťaže, a ani osoby 
blízke osobám uvedeným v tomto odseku, v zmysle definície blízkej osoby podľa 
ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 

3. Účelom Súťaže je odmeniť Výhercu Súťaže novými pneumatikami, ktoré si Výherca 
Súťaže bude môcť vybrať z ponuky Organizátora, alebo 3x poukazom na vykonanie 
pravidelnej technickej a emisnej kontroly. 
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4. Podmienkou pre účasť v Súťaži je, aby Súťažiaci vykonal platnú pravidelnú technickú a 
emisnú kontrolu, na motorovom vozidle vo svojom vlastníctve preukázateľnom, ako zápis 
v osvedčení o evidencii vozidla na stanici technickej kontroly spoločnosti JP control, s. r. 
o., ktorou sa rozumie miesto, kde vykonáva spoločnosť JP control, s. r. o. platnú 
pravidelnú technickú a emisnú kontrolu motorových vozidiel. Za pravidelnú technickú a 
emisnú kontrolou sa rozumie, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 106/2018 Z. z. 
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke“), kontrola ktorá je špecifikovaná 
v bodoch 5 a 6, týchto Pravidiel. 
 

5. V zmysle ustanovenia § 108 ods. 1 Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 
Technickej kontrole pravidelnej podlieha 
a) vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z 
evidencie vozidiel; to neplatí pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou 
schválené podľa § 26, 
b) jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný 
doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v 
Slovenskej republike, 
c) jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do 
evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 
d) opätovne schvaľované jednotlivé vozidlo, 
e) dodatočne schvaľované jednotlivé vozidlo, 
f) vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla. 
 

6. V zmysle ustanovenia § 117 ods. 1 Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 
Emisnej kontrole pravidelnej podlieha 
a) motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené 
z evidencie vozidiel; to neplatí pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou 
schválené podľa § 26, 
b) jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré 
nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie 
vozidiel v Slovenskej republike, 
c) jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do 
evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 
d) opätovne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo, 
e) dodatočne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo, 
f) motorové vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla. 
 

7. Za pravidelnú technickú a emisnú kontrolu vozidla sa nepovažuje v zmysle týchto 
Pravidiel, opakovaná technická a emisná kontrola, ani administratívna technická a emisná 
kontrola vozidla.  
  

8. Súťaže sa nesmú zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú absolvovanú platnú 
pravidelnú technickú a emisnú kontrolu na motorovom vozidle vo svojom vlastníctve, na 
stanici technickej kontroly spoločnosti JP control, s. r. o., alebo osoby, ktoré vykonali platnú 
pravidelnú technickú a emisnú kontrolu na stanici technickej kontroly spoločnosti JP 
control, s. r. o., avšak nevedia preukázať vlastníctvo motorového vozidla zápisom 
v osvedčení o evidencii vozidla.  
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    Článok IV. Pravidlá Súťaže 
 

1. Podmienkou pre účasť v Súťaži je vyplnenie kontaktného formulára zo strany Súťažiaceho 
tejto Súťaže alebo priama registrácia Súťažiaceho do Súťaže prostredníctvom interného 
systému Organizátora. Súťažiaci sa môže registrovať do Súťaže poverením 
zamestnancov Organizátora v sídle Organizátora, ktorí do interného systému zadajú 
potrebné údaje Súťažiaceho. Takúto priamu registráciu môže Súťažiaci vykonať pri 
vykonaní platnej pravidelnej technickej a emisnej kontroly na motorovom vozidle na STK 
u Organizátora Súťaže. Súťažiaci sa môže tejto Súťaže zúčastniť len v prípade, ak 
vykonal najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred začiatkom tejto Súťaže, platnú 
pravidelnú technickú a emisnú kontrolu (TK a EK).  
 

2. Súťažiaci vyplní kontaktný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke: 
www.kontrolavozidiel.sk, pričom Súťažiaci vyplní nasledujúce kontaktné údaje: 
 

o  v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
telefónne číslo, e-mail. 

o  v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO,  
o  evidenčné číslo vozidla,  
o  čísla protokolov TK a EK. 

 
3. Po odoslaní kontaktného formulára zo strany Súťažiaceho alebo vykonaním priamej 

registrácie Súťažiaceho do Súťaže prostredníctvom interného systém u Organizátora, 
bude Súťažiacemu doručená potvrdzujúca SMS na telefónne číslo, ktoré zadal Súťažiaci 
do kontaktného formulára alebo v rámci priamej registrácie. Odoslaním formulára alebo 
priamou registráciou, a následne doručenou potvrdzujúcou SMS o zaradený do 
žrebovania o Výhru, Súťažiaci bez výhrad súhlasí s podmienkami a pravidlami Súťaže 
a súčasne s poskytnutím svojich osobných údajov pre účely uvedené v týchto Pravidlách.   
 

4. Do Súťaže bude zaregistrovaný každý Súťažiaci so svojím vozidlom len jedenkrát, 
v prípade vykonanej platnej pravidelnej technickej a emisnej kontroly, na stanici technickej 
kontroly spoločnosti JP control, s. r. o.. V prípade, ak nebude úspešný Súťažiaci 
v žrebovaní v danom kalendárnom mesiaci, jeho účasť zostáva v Súťaži a bude aj 
v nasledovných kalendárnych mesiacoch trvania v Súťaži. 
 

5. V prípade, že Súťažiaci bude vyžrebovaný a bude spĺňať podmienky týchto Pravidiel, má 
nárok na Výhru. V takomto prípade takýto Súťažiaci stráca postavenie účastníka v Súťaži 
s motorovým vozidlom, s ktorým už obdržal Výhru.  
 

6. Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle Pravidiel, 
je zo Súťaže automaticky vylúčená, a nemá žiadny nárok na Výhru. 
 

7. Zo Súťaže je vylúčený aj ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 
mechanizmu Súťaže za účelom získania Výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu 
Výhru, alebo sa ani nemohol zúčastniť v Súťaži. 
 

8. Ak sa do Súťaže nezapojí žiadna osoba, alebo žiadny zo Súťažiacich nebude spĺňať 
podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, Výhra v danom kalendárnom mesiaci nebude 
odovzdaná.   
 

9. Ak Výherca nebude spĺňať podmienky tejto Súťaže, Výhra sa Výhercovi neodovzdá 
a bude následne odovzdaná Náhradníkovi, v zmysle týchto Pravidiel Súťaže. 
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10. Účastníkom Súťaže nevzniká nárok na Výhru, len samotnou účasťou v Súťaži. 
 
    Článok V. Žrebovanie a odovzdanie Výhry 

1. Žrebovanie Súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži, podľa týchto 
Pravidiel (ďalej len „Výherca“), bude prebiehať v termínoch podľa Článku 2, bod 2, týchto 
Pravidiel.  

2. Žrebovanie sa uskutoční elektronickou formou. Organizátor poverí ďalšie tri (3) osoby, aby 
dohliadali na riadny priebeh žrebovania a následne overenia, či sú zo strany Súťažiaceho 
splnené všetky podmienky podľa týchto Pravidiel. Vyžrebovaný bude vždy jeden (1) 
Výherca v danom kalendárnom mesiaci v termínoch podľa Článku 2, bod 2, týchto 
Pravidiel. Organizátor súčasne vyžrebuje okrem Výhercu aj ďalších troch (3) Súťažiacich, 
ktorí budú náhradníkmi (ďalej len „Náhradník“).   

3. Vyžrebovaného Výhercu bude Organizátor kontaktovať telefonicky o tom, že sa stáva 
Výhercom, a to do troch (3) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. 

4. Súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako Výherca, poskytne do troch (3) kalendárnych dní na 
požiadanie Organizátora svoje osobné údaje, preukáže sa osvedčením o evidencii 
registrovaného vozidla, prípadne ďalšími údajmi, ktoré bude Organizátor požadovať. 
V prípade, ak Výherca a/alebo Náhradník neposkytne v lehote podľa tohto bodu na 
požiadanie Organizátora potrebné údaje, prestáva byť Výhercom a/alebo Náhradníkom 
a Výhra v takomto prípade nebude odovzdaná.  

5. V prípade, že Výherca neposkytne Organizátorovi potrebné údaje podľa týchto Pravidiel 
a/alebo poskytne avšak bude z nich zrejmé, že vyžrebovaný Súťažiaci nespĺňa niektorú 
z podmienok, stráca svoj nárok na Výhru, a prestáva byť Výherca v danom kalendárnom 
mesiaci. V takom prípade takto vyžrebovaný Súťažiaci bude vylúčený zo Súťaže. 
Organizátor v takýchto prípadoch bude postupovať tak, že na miesto Výhercu nastúpi prvý 
Náhradník 1. Ak prvý Náhradník 1 neposkytne potrebné údaje Organizátorovi a/alebo 
poskytne, avšak bude z nich zrejmé, že nespĺňa niektorú z podmienok, nastúpi po ňom 
Náhradník 2, a ak ani tento neposkytne údaje Organizátori a/alebo ich poskytne avšak 
z nich bude zrejmé, že nespĺňa niektorú z podmienok, nastúpi po ňom posledný Náhradník 
3, ak ani on neposkytne údaje Organizátorovi a/alebo ich poskytne, avšak z nich bude 
zrejmé, že nespĺňa niektorú z podmienok, Výhra nebude v danom kalendárnom mesiaci 
nikomu odovzdaná. Postup podľa tohto bodu, sa vzťahuje aj na Náhradníkov, v prípade, 
ak Výherca odmietne Výhru prevziať, vzdá sa Výhry, resp. nesplní niektorú z podmienok 
podľa týchto Pravidiel.  

6. Ak nesplní Pravidlá Súťaže ani posledný Náhradník 3 zo Súťažiacich, alebo Náhradník 
odmietne Výhru prevziať, vzdá sa Výhry, alebo nesplní ktorúkoľvek z podmienok v zmysle 
týchto Pravidiel, Výhra nebude odovzdaná v danom kalendárnom mesiaci. 

7. Výherca nemá právo postúpiť Výhru inej osobe. 

8. Odovzdanie Výhry sa uskutoční v sídle Organizátora. 

    Článok VI. Výhra 
 

1. Splnením podmienok Súťaže, môže Súťažiaci vyhrať štyri (4) kusy nových pneumatík na 
osobné motorové vozilo kategórie M1, M1G, N1, N1G alebo dva (2) kusy nových 
pneumatík na nákladné motorové vozidlo kategórie N2, N3, N2G, N3G podľa ponuky 
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Organizátora Súťaže podľa ponuky Organizátora Súťaže alebo 3x poukaz na vykonanie 
pravidelnej technickej a emisnej kontroly na motorové vozidlo, ktoré má Súťažiaci vo 
svojom vlastníctve  (ďalej len „Výhra“). Pre vylúčenie pochybností platí, že Súťažiaci, ktorí 
sa zapojil do Súťaže a registroval svoje osobné motorové vozidlo v jeho vlastníctve, sa 
môže stať Výhercom Výhry štyroch (4) pneumatík na osobné motorové vozilo a v prípade, 
ak sa Súťažiaci zapojil do Súťaže a registroval svoje nákladné vozidlo v jeho vlastníctve, 
môže sa stať Výhercom dvoch (2) kusov pneumatík na nákladné vozidlo. Súťažiaci nie je 
oprávnený sa domáhať inej Výhry ako tej, ktorá je v ponuke Organizátora. 

 
2. Súťažiaci berie na vedomie, že Výhru si bude môcť vybrať výlučne z ponuky pneumatík 

Organizátora, ktorá bude určená Organizátorom pre túto Súťaž. Výhra v hodnote 
prevyšujúcej sumu 350,- EUR, podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov 
právneho poriadku SR. Organizátor nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti 
Súťažiacich, a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z Výhry podľa príslušného zákona o 
dani z príjmov. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu 
ich účasti v Súťaži, resp. v súvislosti s Výhrou v Súťaži. Potvrdenie o hodnote Výhry 
podliehajúcej zdaneniu, Výherca dostane od Organizátora, na jeho požiadanie. Výhry 
neprevyšujúce sumu 350,- EUR, nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov 
právneho poriadku SR. 
 

3. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou. 
 
    Článok VII. Ochrana osobných údajov 
 

1. Súťažiaci prihlásením do Súťaže, vyjadrujú súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzujú sa ich 
riadne dodržiavať. Zároveň v súlade s vyššie uvedeným Nariadením, dávajú 
Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorým sú 
poskytnuté identifikačné údaje Súťažiaceho, v prípade FO: meno a priezvisko, dátum 
narodenia, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mail, v prípade PO: obchodné meno, sídlo, 
IČO, evidenčné číslo vozidla, čísla protokolov TK a EK, a to: 
 

o za účelom realizácie Súťaže a odovzdania Výhry v priebehu Súťaže, a po jej 
skončení, 

o pre potreby riadnej identifikácie Súťažiaceho, 
o pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie, ako sú informácie o 

Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.  
 

2. Ustanovenia týchto Pravidiel sa vzťahujú aj na Súťažiacich, ktorí budú vyžrebovaní ako 
Náhradníci. 
 

3. Súťažiaci berú na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci, 
ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, 
úplné, aktuálne a pravdivé, a je oprávnený ich Organizátorovi poskytnúť na spracúvanie v 
súlade s Nariadením. 
 

4. Súťažiaci, ktorý poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie 
práva podľa ustanovenia § 21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 18/2018 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 
 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou 
elektronickej pošty na adresu stk@kontrolavozidiel.sk.  
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6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností, podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v 
informačných systémoch. 

     Článok  VIII. Osobitné ustanovenia  
 

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach 
súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti 
alebo úpravy jej Pravidiel, vrátane práva nahradiť deklarovanú Výhru inou Výhrou 
zodpovedajúcej hodnoty. 
 

2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok Súťaže, 
najmä pre  prípad získavania  Výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými 
podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod Súťaže, právo 
Súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži, a právo Výhercovi Výhru neposkytnúť, 
a to aj so spätnou účinnosťou. 
 

3. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, 
predĺžiť, odložiť, prerušiť, či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným 
spôsobom zverejní na stránke www.kontrolavozidiel.sk. 
 

4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že 
nemôžu požadovať inú Výhru ako určil Organizátor, namiesto Výhry nie je možné 
požadovať ani peňažné plnenie. 
 

5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a povinnosti súvisiace 
s Výhrou, a jej užívaním zo strany Výhercu. Výherca nemá právo reklamovať Výhru 
u Organizátora Súťaže. 
 

    Článok IX. Záverečné ustanovenia  

1. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami. Ak osoba nesúhlasí s 
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto Pravidiel, nesmie sa Súťaži zúčastniť. 

2. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná. 

3. Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora Súťaže. Každý Súťažiaci, ktorý preukáže právny 
záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora. 

4. V ostatnom sa Súťaž, vzťahy medzi Súťažiacimi a Organizátorom, riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  

5. Neplatnosť časti Pravidiel nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení. Pravidlá 
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Organizátora, 
a to www.kontrolavozidiel.sk.  

V Pezinku, dňa 14.12.2022 

 

Organizátor Súťaže: 

 
............................................ 
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JP control, s. r. o. 
Ján Dudák 

konateľ spoločnosti 


