
     
 

       Pravidlá súťaže  

„Vyhraj 1 kg tvojej obľúbenej kávy Musetti „ 
 
 
 
chceš vyhrať 1 kg tvojej obľúbenej kávy Musetti ? Daj Like príspevku VYHRAJ kávu Musetti 
na našej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/MdSlovakiasro/  a do komentára 
pod foto nám napíš druh kávy Musetti, ktorú si si vybral 
z https://www.mdslovakia.sk/c/ostatne/kavovary1/kava-musetti .   
 
Súťaž trvá do 6.10. 2017 
 
 
 
1. Organizátor súťaže 
 
Súťaž „Vyhraj 1 kg tvojej obľúbenej kvalitnej Musetti kávy„ organizuje spoločnosť: 

 

MD SLOVAKIA,s.r.o.so sídlom na Bebravskej 18, 821 07 Bratislava, IČO: 45 367 698, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62541/B 

(ďalej len „organizátori“) 
 
Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej 
účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“). 
 
2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži 
 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže 
zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“).  
 
3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 
 
Súťaž sa začína 29.9.2017 a končí 6.10.2017. 
 
4. Pravidlá súťaže 
 

Každý, kto dá Like (súťažnému) statusu VYHRAJ kávu Musetti na Facebooku 

https://www.facebook.com/MdSlovakiasro/  a do komentáru pod foto napíše druh kávy Musetti, 

ktorú si vybral z https://www.mdslovakia.sk/c/ostatne/kavovary1/kava-musetti sa môže 

zúčastniť súťaže. 

 
S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie účastníkom súťaže je 
dobrovoľné. Poskytnuté údaje budú zaradené a spracované do databázy, ktorú organizátori 
súťaže využijú v rozsahu uvedenom v bode 10 týchto pravidiel súťaže. Žrebovanie prebehne 
dňa 9.10.2017. Výherca bude vylosovaný len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky 
podmienky uvedené v týchto pravidlách.   Žrebujeme 3 výhercov. Výherca bude kontaktovaný 
na svojom Facebook profile. Následne bude zverejnený na našej Facebook stránke 
https://www.facebook.com/MdSlovakiasro// a na našej internetovej stránke 
www.mdslovakia.sk. 
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5. Výhry/Ceny 
 

3 x  1000 g zrnkovej kávy Musetti  z ponuky 
https://www.mdslovakia.sk/c/ostatne/kavovary1/kava-musetti 
 
 
Účastník má právo na výhru, a to aj opakovane, ak výhru v každom jednotlivom prípade získal 
postupom podľa pravidiel súťaže. Fotografie vecných výhier a odmien na reklamných 
materiáloch majú len informatívny charakter. 
 
 
6. Odovzdanie výhry 
 
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 
Organizátor pred odovzdaním výhry vyzve výhercu k zaslaniu osobných údajov ( a to meno, 
priezvisko, adresu), kam mu bude výhra zaslaná. V sporných prípadoch si organizátor 
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Organizátori výhry odovzdajú výhercom 
podľa dohody s výhercami (osobne, alebo poštou). V prípade, ak sa organizátorom nepodarí 
s výhercami skontaktovať do 10 dní od vyžrebovania alebo výherca sa ani do 10 dní od 
obdržania výzvy nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, výherca stráca právo na 
získanie výhry. 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.  
 
 
7. Zodpovednosť organizátorov súťaže 
 
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia §845 OZ v platnom znení nemožno 
výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne 
náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba 
ak by sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za 
žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, 
resp. nevyužitím výhry. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom 
ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné 
škody v súvislosti s užívaním výhier. 
 
8. Dane 
 
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z 
príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto 
zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o 
daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania 
neprevyšujúcej výšku 165,970 eur (5.000,- 
Sk) nepodliehajú zdaneniu. Organizátori súťaže pri výhrach v hodnote nad 165,970 eur (5.000 
Sk), ktoré podliehajú daňovej povinnosti podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z, 
nebudú kompenzovať výdavky výhercu spojené s daňovou povinnosťou. Výherca je povinný 
odviesť daň z výhry podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. 
 
 
 
 
 

https://www.mdslovakia.sk/c/ostatne/kavovary1/kava-musetti


     
 
9. Osobitné ustanovenia 
 
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú 
súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora 
súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže 
poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť 
takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok 
na výhru tým zaniká. 
 
10. Osobné údaje a osobnostné práva 
 
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a 
spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely 
organizátorov súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov 
súťaže bude naložené v 
zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien.  
Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované organizátormi súťaže do 
databázy, ktorú organizátori využijú so súhlasom účastníka na účely uvedené v bode 1. 
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 organizátormi oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných 
údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátorov, podľa zákona 
o ochrane osobných údajov. 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 udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie 
svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na 
propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou 
organizátorov a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných 
informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. 
 
11. Oficiálne pravidlá 
 
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke 
organizátora: www.mdslovakia.sk . Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas 
riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. 

http://www.mdslovakia.sk/

