
Štatút súťaže „Hľadajú sa cukrárske antitalenty!” 
 

Tento štatút súťaže „Hľadajú sa cukrárske antitalenty!” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. 

I. Vyhlasovateľ súťaže  

Zvolenská mliekareň, s. r. o., so sídlom T. G. Masaryka 8580, 960 01  Bratislava, IČO: 
31629857, DIČ:2020476766, IČ pre DPH: SK2020476766 podľa §4, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: S.r.o, vložka č. 2752/S (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

II. Trvanie súťaže  
Súťaž trvá od 1. decembra 2020, 12:00 hod., do 20. decembra 2020, 23:59 hod. (ďalej len 
„Obdobie trvania súťaže“)  

 III. Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži  
1. Osobou oprávnenou zúčastniť sa súťaže podľa tohto štatútu môže byť každá fyzická osoba s 
trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu začatia súťaže dovŕšila 
vek 14 rokov s výnimkou osôb ktoré sú vylúčené zo súťaže podľa tohto štatútu (ďalej len „Osoby 
oprávnené zúčastniť sa súťaže“).  

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 
pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek 
nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže a to: príprava, 
spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.  

3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s 
dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do 
mechanizmu súťažnej hry.  

IV. Pravidlá súťaže  
1. Mechanizmus súťaže 

Do súťaže budú zaradené všetky Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže, ktoré sa prostredníctvom 
sociálnej siete Facebook www.facebook.com/ZvolenskyJogurty v Období trvania súťaže zapoja 
do súťaže za nasledovných podmienok:  

a) zverejnia na Facebooku fotku svojho kulinárskeho výtvoru a zároveň fotku jeho 
originálnej predlohy, 

b) pridajú hashtag #somantitalent a v príspevku označia @ZvolenskyJogurty, 

c) berú na vedomie a súhlasia s tým, že zapojením sa do súťaže udeľujú súhlas so   spracovaním 
svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, zaslané fotografie, skutočnosť, že majú na 
facebooku založený svoj profil, ako aj ďalších údajov nimi poskytnutých, resp. na facebooku 
zverejnených za účelom ich účasti v súťaži organizovanej Vyhlasovateľom a následného 
vyhodnotenia jej priebehu a výsledkov.  

(ďalej len „Účastník súťaže“) 

Účastníci súťaže sú oprávnení zverejňovať výlučne len také príspevky, ktoré spĺňajú vyššie 
uvedené podmienky a ktoré nijakým spôsobom neurážajú verejnosť a účastníkov súťaže. 

http://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty


2. Vyhodnotenie súťaže a výherca súťaže 

Súťaž podľa tohto štatútu sa vyhodnotí po skončení Obdobia konania súťaže, a to dňa 21. 
decembra 2020. 

Vyhodnotenie súťaže prebieha v sídle Vyhlasovateľa za účasti troch zástupcov Vyhlasovateľa a to 
formou hlasovania. Traja účastníci súťaže, ktorí získajú najviac hlasov, získajú hlavnú výhru - 120 
ks Lily/výherca. 100 účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže, zároveň získajú zásteru s motívom 
Lily.  

Vyhlasovateľ vyžrebuje z Účastníkov súťaže popri Výhercoch aj ďalšie tri osoby ako náhradníkov, 
ďalej len ako „Náhradníci“. 

V prípade, ak Vyhlasovateľ pri vyhodnotení súťaže dodatočne zistí, že Výhercom sa stala osoba, 
ktorá nie je Osobou oprávnenou zúčastniť sa na súťaži z dôvodu, že existujú dôvody na vylúčenie 
zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na Výhru nevzniká 
a výhercom sa tak stane automaticky osoba Náhradníka. 

V prípade, ak Vyhlasovateľ pri vyhodnotení súťaže dodatočne zistí, že aj Náhradníkom sa stala 
osoba, ktorá nie je Osobou oprávnenou zúčastniť sa na súťaži z dôvodu, že existujú dôvody na 
vylúčenie zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na Výhru 
nevzniká a  Vyhlasovateľ Výhru neudelí.  

3. Cena v súťaži 

Cenou v súťaži je: 3 x 120 ks Lily, ktoré budú výhercom doručené na dohodnutú adresu (ďalej len 
„Výhra“). Vedľajšou cenou je zástera s motívom Lily, ktorú získa 100 zapojených súťažiacich.  

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže  

1. Výherca súťaže bude dňa 21.decembra 2020 v súlade s podmienkami súťaže o svojej výhre 
informovaný zo strany Zvolenská mliekareň, s. r. o., prostredníctvom sociálnej siete Facebook a 
komentárom na socialnej sieti Facebook, pod profilom, s ktorým sa  daná osoba zapojila do 
súťaže.  

2. Výherca má právo Výhru v súťaži odmietnuť, a to odoslaním správy na sociálnej sieti Facebook 
o odmietnutí výhry alebo na adresu obchod@zvolenskamliekaren,sk do 5 kalendárnych dní odo 
dňa oznámenia o výhre zo strany Zvolenská mliekareň, s. r. o.  

3. V prípade, ak vyžrebovaný Výherca odmietne Výhru, predmetná Výhra bude ponúknutá 
Náhradníkovi.  

4. V prípade ak má Výhru obdržať namiesto Výhercu Náhradník, tak Vyhlasovateľ vo vzťahu 
k oznámeniu Výhry Náhradníkovi postupuje rovnako ako postupoval pri oznamovaní o Výhre v 
súťaži v prípade Výhercu.  

5. V prípade, ak aj Náhradník odmietne Výhru, tak Výhru Vyhlasovateľ neudelí.  

V. Spôsob odovzdania výhry  

Výhra bude Vyhlasovateľom odovzdaná Výhercovi výlučne v prípade, ak Vyhlasovateľ obdrží v 
lehote 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o Výhre podľa bodu 4. článku IV Štatútu 
písomné (na adresu: Amico Finance a. s. Karpatská 15, 058 01 Poprad) alebo elektronické 
(odpoveď na zaslanú správu na socialnej sieti Facebook) vyjadrenie Výhercu, že túto Výhru 
prijíma.  

Za deň doručenia oznámenia o výhre v súťaži výhercovi, pre potreby určenia začiatku plynutia 21 
dňovej lehoty na zaslanie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu, sa považuje prvý (1.) kalendárny 
deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia Zvolenská mliekareň, s. r. o. o výhre v súťaži 
prostredníctvom socialnej siete facebook. Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Zvolenska 
mliekareň, s. r. o. prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami. 



V prípade, ak Vyhlasovateľ v lehote 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o Výhre 
dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie Výhercu, že  Výhru neprijíma, alebo nedostane 
žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie Výhercu, bude následne oslovený Náhradník. Pri 
odovzdávaní Výhry náhradníkovi sa postupuje podľa článku V.  

V prípade, ak Výhru neprevezme ani Náhradník, Výhru Vyhlasovateľ neudelí.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Výhru Výhercovi neodovzdať alebo po jej odovzdaní odobrať a to 
v prípade, ak sa Vyhlasovateľ dodatočne dozvie, že Výherca nespĺňa alebo porušil niektoré z 
ustanovení tohto Štatútu. 

Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
je prijatá výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,00 € od dane z príjmov oslobodená, t.j. suma výhry 
nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a zároveň odvodu do zdravotnej poisťovne. 

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v súťaži a vyhodnotenia jej priebehu 
a výsledkov, ako aj za účelom zverejnenia výsledkov súťaže sú dostupné na webovej stránke 
Vyhlasovateľa www.zvolensky.com/ Odkaz na túto webovú stránku je možné nájsť tiež na 
facebookovom profile Vyhlasovateľa v časti: Informácie – Zásady ochrany súkromia. 

Za účelom účasti v súťaži a vyhodnotenia jej priebehu a výsledkov je potrebné spracúvať 
o Účastníkoch súťaže ich osobné údaje, pričom právnym základom ich spracúvania zo strany 
Vyhlasovateľa je súhlas Účastníka súťaže ako dotknutej osoby. Udelenie súhlasu so spracovaním 
osobných údajov je síce dobrovoľné, avšak bez jeho udelenia nie je možná účasť v súťaži, 
nakoľko Vyhlasovateľ by nedisponoval žiadnym právnym základom na spracúvanie poskytnutých 
osobných údajov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla 
Vyhlasovateľa alebo e-mailom na adresu info@zvolensky.com. V takom prípade však bude 
Účastník súťaže zo súťaže vyradený pre nesplnenie stanovených podmienok. 

Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotí jej priebeh a výsledky. Vyhlasovateľ zverejní na 
svojom facebookovom profile Výhercu a Náhradníka iba v prípade, ak k tomu udelili dotknuté 
osoby výslovný súhlas. V opačnom prípade bude zverejnený len oznam o ukončení súťaže. 
Neudelenie súhlasu za účelom zverejnenia osobných údajov Výhercu alebo Náhradníka podľa 
tohto bodu nemá vplyv na odovzdanie Výhry týmto osobám, ak splnia ostatné podmienky účasti 
v súťaži. 

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž 

1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž: 

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila 
škoda. 

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:  

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ 
zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke: https://www.facebook.com/
ZvolenskyJogurty 

VIII. Záverečné ustanovenia  
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke 
https://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty 

2. Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania 
podmienok uvedených v článku VII. tohto Štatútu.  

3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v 
zmysle platných právnych predpisov.  

http://www.zvolensky.com
mailto:info@zvolensky.com
http://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty
http://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty
http://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty


4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.  

6. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa 
výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v 
Štatúte.  

7. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom 
najbližšie.  

8. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s 
ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a 
dohodou.  

9. Štatút je k dispozícii na stránke www.zolensky.com. 

10. Zvolenská mliekareň, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.  

 

Vo Zvolene, dňa 30.11.2020, Zvolenska mliekareň, s. r. o.

http://www.zolensky.com

