
Štatút súťaže „Netradičné Vianoce“ 
28. november 2018 

 

I. Úvodné ustanovenia 

  

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., so 

sídlom Jesenského 1486, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 31 363 

172, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 

vložka číslo: 18716/S (ďalej len „Organizátor“). 

2. Organizátor vyhlasuje súťaž s názvom „Netradičné Vianoce“ (ďalej len „Súťaž“).  

3. Súťaž sa riadi výlučne týmto štatútom, ktorý stanovuje podmienky a pravidlá Súťaže, 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

4. Tento štatút Súťaže je zverejnený na www.podravka.sk a www.lenvarspodravkou.sk, a 

je k dispozícií k nahliadnutiu v sídle Organizátora.  

 

II. Trvanie Súťaže 

 

1. Súťaž bude prebiehať od 29.11.2018 do 14.12.2018 prostredníctvom Facebook 

stránky Podravka Slovensko (ďalej len „FB stránka“). 

2. Organizátor je oprávnený obdobie trvania Súťaže predĺžiť; oznámenie o predĺžení 

doby trvania Súťaže bude uskutočnené zverejnením tejto skutočnosti na 

www.podravka.sk a www.lenvarspodravkou.sk a zmenou tohto štatútu.  

 

III. Podmienky účasti v Súťaži 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony 

v celom rozsahu a v čase prihlásenia do Súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku (ďalej len 

„Záujemca o účasť v súťaži“).  

2. Do Súťaže sa môže Záujemca o účasť v súťaži prihlásiť uverejnením svojho vlastného 

vianočného receptu na FB stránke pod post o vyhlásení súťaže do komentára, čím sa 

Záujemca o účasť v súťaži stáva súťažiacim. Uverejnením svojho vlastného receptu na 

FB stránke súťažiaci vyjadruje súhlas s týmto štatútom Súťaže.  

3. Súťažiaci môže svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť, a to zaslaním písomného 

oznámenia o odstúpení zo Súťaže Organizátorovi. Doručením písomného oznámenia 

o odstúpení súťažiaceho zo Súťaže Organizátorovi zaniká účasť súťažiaceho v Súťaži.  

4. V súvislosti s účasťou alebo zánikom účasti súťažiaceho v Súťaži nevznikajú 

súťažiacemu voči Organizátorovi žiadne nároky na náhradu akýchkoľvek nákladov ani 

nárok na odmenu.  

5. Organizátor je oprávnený súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť, a to v prípade, ak  

(a) súťažiaci uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, 

(b) zverejní/vloží na FB stránke recept, ktorý nebude výsledkom jeho vlastnej 

tvorivej duševnej činnosti, alebo na ktorý sa budú vzťahovať autorské či iné 
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práva tretích osôb; v takomto prípade zodpovedá súťažiaci za škodu, ktorá 

Organizátorovi vznikne.  

6. Podmienkou účasti v Súťaži je:  

(a) bezvýhradný súhlas súťažiaceho s týmto štatútom Súťaže, 

(b) udelenie Licencie súťažiacim Organizátorovi na zverejnenie receptu podľa 

článku VII. tohto štatútu Súťaže.  

7. Do Súťaže nemôžu byť zaradení zamestnanci Organizátora, ďalej zamestnanci 

sprostredkovateľských či subdodávateľských osôb alebo iných subjektov, zapojených 

do prípravy a realizácie Súťaže, ani osoby im blízke podľa ust. § 116 Občianskeho 

zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).  

 

IV. Pravidlá Súťaže 

 

1. Súťažiaci počas doby trvania Súťaže vymyslia vlastný recept s obsahom ochucovadla 

Podravka Natur, ktorý následne zdokumentujú a fotografiu receptu uverejnia na FB 

stránke. 

 

V. Vyhodnotenie Súťaže, výhry 

  

1. Dňa 15.12.2018 bude na FB stránke zo všetkých receptov, ktoré sa zapoja do Súťaže, 

vybraných 16 najkreatívnejších a najlepšie spracovaných receptov, či už obsahom 

alebo vizuálne, a to Organizátorom.  

2. Každému zo 16 výhercov Organizátor oznámi víťazstvo v Súťaži do dvoch 

pracovných dní od vyhodnotenia Súťaže a zverejní mená výhercov na FB stránke.  

2. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky recepty súťažiacich.  

3. Výhrou v Súťaži je balík produktov Podravka Natur, Lagris, a brožúra receptov 

s  tematikou slaného pečenia a varenia s Podravkou Natur. 

4. Výhra v Súťaži je oslobodená od dani z príjmov v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m)  

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o dani z príjmov“).  

5. Množstvo výherných súťažných receptov na osobu je obmedzený na jeden recept, 

avšak účastníci súťaže sa môžu zapojiť s ľubovoľným počtom receptov. 

 

VI. Doručenie výhier 

  

1. Výhra bude doručená do 30 pracovných dní od ukončenia Súťaže na adresu, ktorú 

výherca odošle odpoveďou na správu, ktorá ho bude informovať o výhre. Doručenie 

výhier zabezpečí Organizátor prostredníctvom doručovacej spoločnosti. 

2. V prípade, že sa výhru nepodarí odovzdať výhercovi, resp. výherca neudá správnu 

adresu dodania do 15 dní od vyhodnotenia Súťaže,  výhru odmietne prijať/zriekne sa 

jej, výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 

  

VII. Licencia 

 



1. Súťažiaci zverejnením/vložením svojho receptu s použitím ochucovadla Podravka 

Natur na FB stránku udeľuje Organizátorovi ako nadobúdateľovi licencie bezodplatne 

súhlas - výhradnú licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu na použitie 

receptu ako diela všetkými známymi spôsobmi, najmä na použitie receptu spôsobmi 

uvedenými v ustanovení § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov, ďalej len „Autorský zákon“ (ďalej len „Licencia“).  

2. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi okrem iného Licenciu aj na: 

(a) použitie receptu, 

(b) zverejnenie receptu, 

(c) sprístupnenie receptu, 

(d) zaradenie receptu do brožúry, databázy či iného diela, 

(e) vyhotovovanie rozmnoženiny receptu, 

(f) spracovanie receptu.  

3. Licenciu udeľuje súťažiaci Organizátorovi na čas, počas ktorého trvajú majetkové práva 

súťažiaceho k receptu podľa Autorského zákona. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi 

súhlas na udelenie sublicencie tretím osobám na použitie receptu v rozsahu, v akom 

udelil Organizátorovi súťaže Licenciu. 

4. Súťažiaci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Organizátorovi v dôsledku toho, že 

súťažiaci zverejní/vloží na FB stránku recept, ktorého zverejnením/vložením budú 

porušené autorské a/alebo iné práva tretích osôb k receptu. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo odstrániť zverejnený recept súťažiaceho z FB stránky 

a vylúčiť súťažiaceho zo Súťaže, pokiaľ bude mať dôvodné podozrenie, že 

zverejnením/vložením receptu súťažiaceho došlo alebo môže dôjsť k porušeniu práv 

tretích osôb alebo k porušeniu právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky alebo z akéhokoľvek iného dôležitého dôvodu. 

 

VIII. Vymáhanie účasti 

  

1. 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 

  

1. Súťažiaci bude vylúčený zo Súťaže v prípade, ak Organizátor zistí alebo bude mať 

oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného, alebo nekalého konania zo strany 

niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k 

získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je založené na schopnostiach Súťažiaceho 

podľa súťažných pravidiel. 

   

X. Reklamácia výhier 

 

Reklamovať akékoľvek vady, chyby na výhre nie je možné. 

  

XI. Zodpovednosť za škody 

  



Organizátor nezodpovedá súťažiacim za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia 

nesprávnych, neúplných, neaktuálnych údajov zo strany súťažiaceho alebo 

neprevzatím výhry výhercom. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré 

im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Súťaži alebo s výhrou v Súťaži vrátane 

daňových povinností, ktoré im z výhry môžu plynúť. 

Táto Súťaž nie je nijako spojená s prevádzkovateľom Facebooku. Facebook nie je 

zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z realizácie tejto Súťaže. 

 

XII. Práva Organizátora 

  

1. Organizátor si vyhradzuje tieto práva: 

(a) právo kedykoľvek počas trvania Súťaže zmeniť podmienky a štatút Súťaže; 

zmenu podmienok Súťaže Organizátor zverejní rovnakým spôsobom akým 

bola vyhlásená Súťaž, 

(b) právo kedykoľvek počas trvania Súťaže odvolať, zrušiť, obmedziť Súťaž; 

súťažiaci v takom prípade nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov voči 

Organizátorovi, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Súťaži alebo 

akékoľvek iné nároky z dôvodu odvolania, zrušenia či obmedzenia Súťaže. 

Odvolanie, zrušenie alebo obmedzenie Súťaže zverejní Organizátor rovnakým 

spôsobom akým bola vyhlásená Súťaž. 

 Zverejnením zmeny podmienok Súťaže, zverejnením odvolania, zrušenia alebo 

 obmedzenia Súťaže sa zmena podmienok Súťaže, odvolanie, zrušenie alebo 

 obmedzenie súťaže stávajú účinné voči súťažiacim ako aj voči iným osobám.  

 

2. V prípade, ak by bolo potrebné niektoré ustanovenia tohto štatútu presne interpretovať, 

resp. vysvetliť, rozhodujúcim pre záväznosť výkladu je stanovisko Organizátora. 

 

XIII. Osobné údaje, ochrana osobnosti 

 

1. Zverejnením/vložením vlastného receptu na FB stránku a účasťou v Súťaži súťažiaci 

udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi osobných údajov v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), „Nariadenie GDPR“), svoj súhlas 

so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytuje v rámci Súťaže, a rovnako aj súhlas 

na použitie osobných údajov, a to v rozsahu: Meno, Priezvisko, Prezývka (alebo 

umelecké meno), Vek, Mesto, e-mail, telefónne číslo, a to na účely Súťaže, jej 

vyhodnotenia, vedenia evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie so súťažiacimi, 

zasielania informácií týkajúcich sa Súťaže, reklamy a propagácie Súťaže a 

Organizátora. 

2. Osobné údaje v rozsahu e-mail a telefónne číslo súťažiaceho nebude Organizátor 

zverejňovať a budú použité výlučne na komunikáciu so súťažiacim. 

3. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu: 

Meno, Priezvisko, Prezývka (alebo umelecké meno), Vek, Mesto na FB stránke a 

internete, ako aj v ďalších dostupných médiách (najmä rozhlas, televízia, tlač).  

4. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo žiadosti 

o vymazanie  osobných údajov pred vyhodnotením Súťaže, stráca súťažiaci právo na 

účasť v Súťaži.  



5. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na stránke Organizátora 

www.podravka.sk.  

6. Súťažiaci berie na vedomie a zaväzuje sa poskytnúť na požiadanie Organizátora svoju 

podobizeň (fotografiu) najmä v elektronickej podobe a udeľuje týmto Organizátorovi 

súhlas na zverejnenie a použitie jeho podobizne na účely súťaže, reklamy a propagácie 

Súťaže a Organizátora. 

 

 

Vo Zvolene, dňa 28.11.2018 
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