
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „INTERNET AJ DO KUCHYNE“ 

1. Usporiadateľ  

KONCEPT s.r.o., so sídlom Vilová 19, Bratislava 851 01, IČO: 31 344 330, spoločnosť zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 4519/B (ďalej len 
„usporiadateľ“), prevádzkovateľ internetového portálu www.rodinka.sk – www.babetko.sk  
spotrebiteľskú súťaž „Internet aj do kuchyne“ (ďalej len „súťaž“), a to v období od 1.7.2006 do 
15.12.2006 (ďalej „súťažné obdobie“). Súťaž prebieha súčasne na území Slovenskej republiky. 

2. Pravidlá súťaže 

Tieto úplné pravidlá súťaže sú zverejnené po celú dobu súťažného obdobia na webovej stránke 
www.internet.rodinka.sk  

3. Komu je súťaž určená? 

Táto súťaž je určená všetkým občanom  Slovenskej republiky starším ako 18 rokov, s výnimkou 
zamestnancov usporiadateľa. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby 
tvoriace domácnosť a/alebo osoby blízke v zmysle § 115 až 117 Občianskeho zákonníka. Zo súťaže 
budú ďalej vylúčení všetci účastníci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s 
ustanovením čl. 4. a čl. 6. týchto pravidiel. 

4. Ako sa súťaže platne zúčastniť? 

Súťaž prebehne vo vyššie uvedenom súťažnom období a bude rozdelená do nasledujúcich 6 
súťažných mesiacov: 

1. súťažný mesiac v období od 1.7.2006 do 31.7.2006  
2. súťažný mesiac v období od 1.8.2006 do 31.8.2006  
3. súťažný mesiac v období od 1.9.2006 do 30.9.2006  
4. súťažný mesiac v období od 1.10.2006 do 31.10.2006  
5. súťažný mesiac v období od 1.11.2006 do 30.11.2006  
6. súťažný mesiac v období od 1.12.2006 do 15.12.2006  

Každý, kto sa bude chcieť zúčastniť súťaže, musí kedykoľvek v priebehu súťažného obdobia doručiť 
jedným z nižšie uvedených spôsobov správnu odpoveď na „domácu úlohu“ 

Odpoveď na domácu úlohu musí byť do súťaže doručený jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a. odoslaním správne zodpovedanej domácej úlohy korešpondenčným lístkom na adresy 
mediálnych partnerov. 

ALEBO 

b. odoslaním správnej odpovede v priebehu súťažného obdobia prostredníctvom  formulára 
„domácej úlohy“ umiestneného na webovej stránke www.internet.rodinka.sk . 

Odpoveď na jednotlivú domácu úlohu (správna odpoveď) môže každý súťažiaci (unikátna adresa 
resp. E-mailová adresa) do súťaže poslať iba jeden krát. 

Súťažiacim, ktorých odpovede budú do súťaže doručené v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, 
nebudú tieto uznané ako platné. 

http://www.rodinka.sk/
http://www.babetko.sk/
http://www.internet.rodinka.sk/
http://www.internet.rodinka.sk/


5. Výhry 

Do tejto súťaže boli vložené nasledujúce výhry: 

a. 6 x výhra – GO DSL 1200 v hodnote 8.500,- Sk 
b. 75 x výhra – produkt značky L´oreal v hodnote 500,- Sk  

Výherca výhry, ktorému vznikne daňová povinnosť na Slovensku, musí vo vlastnej réžii zaplatiť sumu 
vo výške 19% z ceny výhry na účel úhrady daňovej povinnosti výhercu (daň z príjmu).  

Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je usporiadateľom 
súťaže stanovená. 

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné vady výhry. Rozsah, podmienky a spôsob uplatňovania 
zodpovednosti za vady výhry (t.j. spôsob vybavenia reklamácie) u spoločnosti, ktorá výhru do súťaže 
poskytla, upravuje záručný list k výhre príp. iné doklady, ktoré budú výhercovi odovzdané pri prevzatí 
výhry.  

Výhercovia sú usporiadateľom súťaže žrebovaní zo všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zúčastnia 
súťaže v Slovenskej republike. 

6. Výherca 

Na konci každého súťažného mesiaca, teda každý posledný deň daného mesiaca o 24:00 hod., 
ukončí usporiadateľ súťaže prijímanie správnych odpovedí pre daný súťažný mesiac. Následne potom 
bude zo všetkých správnych odpovedí platne doručených do súťaže v priebehu súťažného mesiaca 
vylosovaný jeden výherca, ktorý sa stane výhercom vedľajšej výhry pre daný súťažný mesiac. 
Následne všetci, ktorí správne odpovedali budú zaradení o žrebovanie o výhry, ktoré sa uskutočni 
nasledujúci pracovný deň po ukončenom kalendárnom mesiaci. 

Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom súťaže najneskôr v lehote jedného týždňa od 
vylosovania, a to prostredníctvom telefónneho čísla resp. E-mailovej adresy, z ktorej bol doručená 
správna odpoveď. Výhercovia výhier budú vyzvaní, aby usporiadateľovi oznámili svoje kontaktné 
údaje a dohodnú termín odovzdania výhier. Zároveň môžu zaslať svoje kontaktné údaje buď 
prostredníctvom telefónu alebo pomocou formulára na www.internet.rodinka.sk. Každý z výhercov je 
povinný na požiadanie preukázať, že spĺňa podmienky účasti v súťaži – teda štátnu príslušnosť, vek. 

V prípade, že sa výherca výhry neprihlási na ohlásenom telefonním čísle do 30 dní od kontaktovania 
usporiadateľom súťaže alebo sa nepreukáže splnením podmienok účasti v súťaži tak, ako je uvedené 
vyššie v týchto pravidlách, nastúpi na miesto tohoto výhercu prvý vylosovaný náhradník. Usporiadateľ 
súťaže bude voči tomuto náhradníkovi postupovať rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie.  

Súťažiaci (unikátna adresa resp. E-mailová adresa) môže vyhrať nanajvýš jednu výhru za celé 
súťažné obdobie.

7. Práva a povinnosti usporiadateľa súťaže 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú 
poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. 

Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže, vrátane doby 
jej platnosti či súťaž ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia. 

Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade 
zmeny telefónneho čísla, pokiaľ im táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená.  



Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, pokiaľ mu táto 
zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorá 
mu bola výhercom oznámená, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry či jej 
doručenie po lehote stanovené v pravidlách tejto súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane pošty.  

Usporiadateľ oznámi výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry alebo ceny pri jej odovzdaní. Povinnosťou 
výhercu nepeňažnej výhry alebo ceny prevyšujúcej hodnotu 5.000,- Sk je priznať tento nepeňažný 
príjem pre účely dane z príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (t.j. uviesť výhru vo svojom daňovom priznaní) a zaplatiť daň v príslušnej výške.  

8. Súhlas k spracovaniu osobných údajov – schválenie pravidiel 

Odoslaním správném odpovede podľa článku 4. týchto pravidiel každý súťažiaci: 

a. potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži (t.j. je občan Slovenskej republiky, má vek nad 
18 rokov a pod.);  

b. udeľuje usporiadateľovi súťaže – spoločnosti KONCEPTs.r.o., so sídlom Vilová 19, Bratislava, 
851 01, IČO: 31 344 330 v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa bydliska, vek a telefónne číslo za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, 
odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to na 
dobu 5 rokov; rovnako udeľuje usporiadateľovi súhlas s ich zverejnením v rozsahu meno, 
priezvisko a neúplná adresa bydliska (obec) v oznamovacích prostriedkoch a na webovej 
stránke usporiadateľa po dobu najviac 1 rok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. 
Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, 
a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o 
stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov 
v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich 
spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich 
osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia 
usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži vrátane 
straty nároku na výhru, v prípade, že je doručené pred jeho odovzdaním súťažiacemu;  

c. dáva usporiadateľovi súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách v platnom znení súhlas so zasielaním SMS správ, vrátane marketingových 
správ. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o skončenie 
zasielania takýchto správ na adresu usporiadateľa alebo na telefónne číslo, z ktorého bola 
takáto správa odoslaná; a  

d. dáva usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka v platnom znení súhlas s 
používaním svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i 
zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy 
uskutočnených usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhier 
(ďalej len „snímok“ ) pre komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na 
ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich 
prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci poskytuje 
usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného 
obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje i na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade 
s jeho určením poskytne.  

Odoslaním správném odpovede do súťaže podľa článku 4 týchto pravidiel každý súťažiaci schvaľuje 
tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené na súťažných dokumentoch, a pristupuje k nim. 

V Bratislave, dňa 30.6.2006 
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