
Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Chuť Stredomoria“ 
 

 
 

I. Organizátor súťaže 
 

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Jesenského 1486, 960 01, Zvolen, 

Slovenská republika, IČO: 31363172,  v ďalšom texte „organizátor“. 

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami a podmienkami, ktoré popisujú práva 

a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.  

 

II. Termín konania súťaže 

 

Súťaž bude prebiehať v termíne od:  01.05.2016 do 30.06.2016  Po uplynutí súťaže sa 

všetky propagačné materiály vzťahujúce k spotrebiteľskej súťaži stávajú neplatnými. 

Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky. 

 
 

III. Podmienky účasti v súťaži 
 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej 

republiky spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Účastník“) vyplnením formulára na 

www.podravka.sk (ďalej len formulára), v súlade s pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu 

zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov organizátora.  

 
 

IV. Pravidlá súťaže 
 

1) Podmienkou zaradenia do súťaže je kúpa akéhokoľvek výrobku od spoločnosti 

Podravka v termíne konania súťaže a vyplnenie formulára s dátumom a časom z 

pokladničného bloku (ktorý preukazuje kúpu výrobku). Vo formulári je súťažiaci 

povinný uviesť e-mailovú adresu, na ktorej ho bude organizátor v prípade výhry 

kontaktovať. 

2) Účastník je povinný si pokladničný blok uchovať pre potreby overenia jeho nároku na 

výhru  a v prípade, že sa stane výhercom, je povinný (na základe vyzvania) ešte pred 

odovzdaním výhry zaslať jeho kópiu mailom (podravka@podravka.sk) alebo poštou 

na adresu Organizátora. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný 

blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru. 

Pokladničný blok doručený Organizátorovi sa musí zhodovať s pokladničným blokom, 

ktorý Účastník zaslal prostredníctvom formulára a ktorý bol vyžrebovaný ako výherný. 

http://www.podravka.sk/


Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými rôznymi pokladničnými blokmi, 

zvyšuje si tak šancu na výhru. Za účelom zabezpečenia práva účastníka na 

viacnásobnú účasť v spotrebiteľskej súťaži v prípade, ak tento získal viac 

pokladničných blokov, je potrebné, aby Účastník poslal každý pokladničný blok 

v samostatnom formulári.  

3) Účastník nie je oprávnený zapojiť sa do súťaže viackrát s jedným pokladničným 

blokom. Konkrétny pokladničný blok zaslaný cez formulár je zaregistrovaný len 

jednorázovo, ak by bol ten istý blok zaslaný viackrát, platné je prvé zaslanie 

prostredníctvom formulára.  

4) Do súťaže sú zahrnuté všetky značky od Podravky: Podravka, Eva, Lagris, Lino lada, 

Dolcela. 

5) Formulár musí byť vyplnený a odoslaný v termíne: od 01.05.2016 (0.00.00 hod) do 

30.06.2016 (23.59.59 hod.). 

 

 
V. Losovanie a výhry v súťaži 

 
Losovanie výhercov hlavných výhier sa uskutoční dňa 01.07.2016 náhodným elektronickým 

losovaním v sídle Organizátora za prítomnosti poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov 

Organizátora. Do losovania budú zaradené všetky prijaté formuláre, ktoré budú spĺňať 

podmienky súťaže.  

 

Výhry: 

1) 1 x pobyt v Chorvátsku – Primošten – hotel Zora****  v termíne 28.07. – 04.08.2016 

pre 2 osoby s polpenziou a individuálnou dopravou 

2) 1 x pobyt v Chorvátsku – Primošten – hotel Zora****  v termíne 04.08. – 11.08.2016 

pre 2 osoby s polpenziou a individuálnou dopravou 

3) 1 x pobyt v Chorvátsku – Primošten – hotel Zora****  v termíne 18.08. – 25.08.2016 

pre 2 osoby s polpenziou a individuálnou dopravou 

4) 3 x iPhone 6 S (16 GB) 

5) 5 x elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite   

6) 100 x balíček od Podravky 

 

Termíny pobytov v Chorvátsku sa vzťahujú na konkrétny hotel a sú fixné. V prípade zmeny 

termínu Organizátor negarantuje pobyt v hoteli Zora, Primošten. Pobytové zájazdy výhercov 

sa riadia platnými Zmluvnými vzťahmi a Všeobecnými obchodnými podmienkami CK KOALA 

TOURS.  

Maximálne množstvo výhry na jedného Účastníka je 1 ks – hodnotovo vyššej výhry.  



 

 

 

VI. Informovanie o výhre 

 

O získaní výhry budú výherci informovaní prostredníctvom telefonického hovoru alebo sms 

správy od organizátora na číslo, ktoré uviedli vo formulári.  

Výherca je na základe vyzvania Organizátora povinný do 5 dní od vyžiadania predložiť 

výherný pokladničný blok. V prípade, že výherca potrebné informácie nedodá, stráca nárok 

na výhru. 

V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdania výhry nedovŕšila vek 18 rokov, je 

táto osoba povinná túto skutočnosť Organizátorovi oznámiť. Organizátor bude požadovať od 

zákonných zástupcov tohto výhercu zastupovanie pri preberaní výhry.  

 

VII. Doručenie výhier 

 

Výhry budú odoslané najneskôr do 20 dní od ukončenia súťaže. 

Doručenie výhier zabezpečí organizátor prostredníctvom doručovacej spoločnosti na adresu, 

ktorú uvedie účastník vo formulári.  

Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa 

výhry, prepadajú v prospech organizátorov, ktorí sa rozhodnú o ich ďalšom použití.  

 

VIII. Vymáhanie účasti 

 

Vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie 

výhier v hotovosti, či ich výmena za výhry iné. 

 

IX. Osobitné ustanovenia 

 

Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak organizátor zistí, alebo bude mať oprávnené 

podozrenie zo spáchania podvodného, alebo nekalého konania zo strany niektorého z 

účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne 

konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa 

súťažných pravidiel. 

 

X. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 



Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže Organizátorovi dobrovoľne svoj 

bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, 

priezvisko, adresa trvalého pobytu resp. prechodného pobytu, tel. číslo, poskytnutých pre 

túto súťaž na účely tejto súťaže a na marketingové účely Organizátorovi súťaže, pričom s 

osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o 

ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“). Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované Organizátorom súťaže 

do databázy, ktorú Organizátor využije so súhlasom účastníka na účely realizácie samotnej 

súťaže ako aj na doručenie výhry. 

Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné 

údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. 

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s 

podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné 

informácie zo strany Organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov a to najmä jeho 

právami uvedenými v § 28 zákona o ochrane osobných údajov t.z. právo požadovať 

všeobecnú informáciu o spracovaní osobných údajov, požadovať opravu alebo likvidáciu 

svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, požadovať likvidáciu 

osobných údajov, blokovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím 

času jeho platnosti. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s 

pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.  

Osobné údaje účastníka sú organizátorom spracované bez časového obmedzenia, pričom 

účastník môže kedykoľvek na základe písomného prejavu vôle zaslaného organizátorovi 

odvolať svoj súhlas na ich spracovanie. 

Zapojením sa do súťaže účastník dáva svoj súhlas v zmysle § 3 ods. 3 zák. 147/2001 Z.z. 

o reklame so zasielaním noviniek od spoločnosti Podravka International, s.r.o. na e-mail 

účastníka. Účastník je oprávnený kedykoľvek odmietnuť prijímanie reklamných mailov na 

základe odpovede na takýto mail, na e-mail: podravka@podravka.sk. Účastník je súčasne 

oprávnený vopred odmietnuť prijímanie reklamných mailov na e-mail: 

podravka@podravka.sk        

 

 

XI. Povinnosti vyplývajúce z výhry 

 

Výhry zo súťaže  v hodnote prevyšujúcej 350 € za výhru sú predmetom dane z príjmov 

fyzických osôb v zmysle § 8 odsek 1 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto 

zákona. Zároveň  takéto  výhry  v zmysle §10b Zákona č.580/2004  o zdravotnom poistení 
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v znení neskorších predpisov predstavujú príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu 

pre výpočet zdravotného poistenia  a ktorý bude vysporiadaný v ročnom zúčtovaní 

zdravotného poistenia. 

 

XII. Reklamácia výhier 

 

Reklamovať akékoľvek vady, chyby na výhre nie je možné. 

 

 

XIII. Právo organizátora na zmeny 

 

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky 

počas jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je 

účinné odo dňa jeho uverejnenia www.podravka.sk. 

 

XIV. Zodpovednosť za škody 

 

Organizátor súťaže nezodpovedá súťažiacim za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia 

nesprávnych, neúplných, neaktuálnych údajov zo strany účastníka súťaže, alebo 

neprevzatím výhry vyžrebovaným výhercom. Organizátor nehradí účastníkom okrem 

nákladov uvedených v čl. IV. ods. 4  a čl. X. žiadne iné náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti 

s ich účasťou na súťaži alebo s výhrou v súťaži. 

  

Zvolen, 30.04.2016 

http://www.podravka.sk/

