
Pravidlá a podmienky sú ťaže „Lagris pexeso“ 
 

 
 

I. Organizátor sú ťaže 
 

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 sú ťaže 

 

Súťaž bude prebiehať od:  15.7.2015 do 31.08. 2015  prostredníctvom externej aplikácie 

„Lagris pexeso“ organizovanej na sociálnej sieti Facebook, v komunite Podravka Slovensko 

v záložke Súťaž (ďalej len aplikácia). Táto hra nie je v žiadnom ohľade sponzorovaná, 

podporovaná, organizovaná, prevádzkovaná alebo prepojená so spoločnosťou Facebook.  

 

 

 
 

III. Podmienky ú časti v sú ťaži 
 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony (ďalej len „účastník“), ktorá sa 

zaregistruje do súťažnej aplikácie na sociálnej sieti Facebook, v komunite Podravka 

Slovensko. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov, je potrebný písomný súhlas 

zákonného zástupcu. Registráciou do aplikácie hráč súhlasí s podmienkami hry. Súťaže sa 

nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov organizátora.  

Orgzátor si vyhradzuje právo bez oznámenia vymazať hry podozrivé z podvádzania na 

základe kontrolného prepočtu serverového času porovnaného s časomierou v aplikácii. 

 

 
IV. Pravidlá sú ťaže 

 
1) Podmienkou zaradenia do súťaže je účasť v hre Pexeso a odkrytie všetkých pexesových 

kariet v aplikácii so snahou o dosiahnutie čo najrýchlejšieho času. 

2) Jeden súťažiaci sa môže hry zúčastniť viackrát so snahou o dosiahnutie čo 

najrýchlejšieho času.  Množstvo výhier na osobu je obmedzený na 1 ks výhry. 

3) Vyhodnotenie prebehne v dvoch líniách: 



1. Súťažiaci s najrýchlejším časom, ktorí dosiahli pri odkrývaní pexesových kariet 

budú uvedení v časti Poradie. Dvaja súťažiaci, ktorí dosiahnu ku dňu 31.08.2015 

(o 23:59:59) najrýchlejší čas  pri odrývaní kariet budú odmenení.  

2. Na konci súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí odkryli pexesové karty (bez 

ohľadu na rýchlosť) vyžrebovaných 23 výhercov. Losovanie sa uskutoční dňa 

02.09.2015 v sídle organizátora za prítomnosti zástupcov organizátora. 

4) Výhry:  

1. Výhry pre súťažiacich, ktorí dosiahli najrýchlejší čas pri odkrývaní pexesových kariet: 

1. Cena: poukážka v hodnote 300 € s DPH  na nákup športového oblečenia 

a športových potrieb od firmy Sport – Outdoor.sk. Možnosť využitia kupónu je 1 

rok. Kupón je možno uplatniť v kamennej predajni (Zvolen, Lučenec) alebo na e 

shope.  

2. Cena: poukážka v hodnote 100 € s DPH  na nákup športového oblečenia 

a športových potrieb od firmy Sport – Outdoor.sk. Možnosť využitia kupónu je 1 

rok. Kupón je možno uplatniť v kamennej predajni (Zvolen, Lučenec) alebo na e 

shope.  (www.sport-outdoor.sk).                                                                 

V prípade, že bude viac súťažiacich, ktorí dosiahli rovnakí najrýchlejší čas, výhercom 

sa stáva súťažiaci, ktorí uvedený čas dosiahol skôr. 

 

2. Výhry pre vylosovaných súťažiacich: 

1. Cena: poukážka v hodnote 200 € s DPH  na nákup športového oblečenia 

a športových potrieb od firmy Sport – Outdoor.sk. Možnosť využitia kupónu je 1 rok. 

Kupón je možno uplatniť v kamennej predajni (Zvolen, Lučenec) alebo na e shope.  

(www.sport-outdoor.sk). 

2.- 4. cena: Turistický batoh SALEWA summit 24 BP s chrbtovým systémom Air 

Fit.  

5.- 7. cena: Športové hodinky Polar FT2  s hrudným pásom. 

8.-10. cena: Turistické palice Salewa Sign Poles  s pohodlnou korkovou rukoväťou.  

11.-13. cena: Odolná hliníková f ľaša Salewa Traveller Alu Bottle  s objemom 1.0 

liter. 

14.-23. cena: Balíček racio výrobkov.  

 

V. Informovanie o výhre 

 

O výhre budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu od spoločnosti PODRAVKA 

INTERNATIONAL, s.r.o.,  do 2 pracovných dní od losovania a stanovenia záverečného 

poradia pri odkrývanie pexesových kariet a losovania.  



 

 

VI. Doručenie výhier 

 

Výhry budú odoslané najneskôr do 20 dní od ukončenia súťaže, na adresu, ktorú výherca 

zadá na základe e-mailu.   

Doručenie výhier zabezpečí organizátor prostredníctvom doručovacej spoločnosti. 

Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca neudá svoju adresu doručenia, 

výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátorov, ktorí sa 

rozhodnú o ich ďalšom použití. 

 

 

VII. Vymáhanie ú časti 

 

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

výhier v hotovosti, či ich výmena za výhry iné. 

 

VIII. 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. 

 

IX. 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, mail. adresa, tel. číslo, poskytnutých pre túto súťaž na účely tejto súťaže a na 

propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s propagáciou Organizátora a jeho 

služieb v súvislosti s vyhodnotením súťaže „Lagris pexeso“ Organizátora 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. Výherca zapojením 

sa do súťaže ďalej udeľuje Organizátorovi dobrovoľne svoj bezvýhradný súhlas na použitie, 

spracovanie a zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, 

priezvisko, bydlisko, mail. adresa, tel. číslo na propagačné, reklamné a marketingové účely 

spojené s propagáciou Organizátora a jeho služieb v súvislosti s vyhodnotením súťaže 

„Lagris pexeso“, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných 

prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. 

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 reklamných SMS správ od spoločnosti Podravka International, s.r.o. 

na telefónne číslo účastníka. Účastník je oprávnený kedykoľvek odmietnuť prijímanie 

reklamných správ na základe odpovede na reklamnú SMS alebo na e-mail: 

podravka@podravka.sk. Účastník je súčasne oprávnený vopred odmietnuť prijímanie 

reklamných správ na e-mail: podravka@podravka.sk.        

  

Svojou účasťou v súťaži každý účastník tiež vyslovuje svoj súhlas so zasielaním noviniek od 

spoločnosti Podravka International, s.r.o. elektronickou poštou na adresu, ktorú pri zapojení 

sa do súťaže organizátorovi uviedol resp. oznámil, pričom tento súhlas môže byť kedykoľvek 

zo strany účastníka odvolaný alebo zrušený odkliknutím priameho linku na jeho odvolanie 

alebo zrušenie alebo priamo prejavom vôle účastníka tento súhlas zrušiť alebo odvolať, 

zaslaného na emailový kontakt organizátora v každej doručenej správe. Účastník je súčasne 

oprávnený vopred odmietnuť prijímanie noviniek na e-mail: 



podravka@podravka.sk.       Súhlas so zasielaním noviniek je udelený podľa § 3 ods. 3 zák. 

č. 147/2001 Z.z. o reklame a § 4 ods. 6 zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. 

 

X. 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 

v znení neskorších predpisov predstavujú príjem , ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu 

pre výpočet zdravotného poistenia  a ktorý bude vysporiadaný v ročnom zúčtovaní 

zdravotného poistenia. 

 

XI. Reklamácia výhier  

 

Reklamovať akékoľvek vady, chyby na výhre nie je možné. 

 

XII. 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. 

 

XIII. Zodpovednos ť 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, 07.07.2015 


