
„Nescafé Gold súťaž“ 
spotrebiteľská súťaž 

realizovaná v supermarketoch COOP Jednota Krupina, SD 
v termíne od 15.04.2021 do 15.05.2021 

(ďalej len „súťaž“) 
 

Oficiálne pravidlá súťaže  
1. Organizátor a usporiadateľ  
Organizátorom a usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné 
námestie 22, 963 01 Krupina (ďalej len „Organizátor”).  
 
2. Spôsobilosť  
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym 
rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.  
 
3. Trvanie súťaže a miesto súťaže  
Súťaž sa uskutoční v období od 15.04.2021 do 15.05.2021 vo všetkých supermarketoch 
prevádzkovaných COOP Jednotou Krupina, SD a v online prostredí na webe www.coopka.sk/nescafe-
gold-sitaz 
 
4. Ako možno vyhrať  
Podmienkou súťaže je:  
- nakúpiť v termíne súťaže (od 15.04.2021 do 15.05.2021) akúkoľvek kávu Nescafé Gold v minimálnej 
hodnote 3€ v supermarketoch prevádzkovaných COOP Jednotou Krupina, SD.  
Po splnení tejto podmienky sa môže zákazník zapojiť do súťaže a postúpiť do žrebovania, ak vhodí 
pokladničný doklad so súťažnými produktami do súťažného boxu dostupného na vybraných 
supermarketoch alebo zaregistruje pokladničný doklad so súťažnými výrobkami prostredníctvom 
súťažného webu www.coopka.sk/nescafe-gold-sutaze. Registráciu pokladničného dokladu je možné 
vykonať len jedenkrát. Opakovaná registrácia do súťaže s jedným pokladničným dokladom bude 
vyradená a vymazaná zo súťaže. Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom 
pokladničných dokladov.  
Registrácia online prebieha 2 spôsobmi:  

• Zákazník si zaregistruje pokladničný doklad prostredníctvom formulára na súťažnom webe, 
do ktorého vloží údaje z pokladničného dokladu (KP – kód pokladne, PJ – číslo predajne, dátum, číslo 
pokladničného dokladu) a svoje kontaktné údaje. V tomto prípade si účastník súťaže musí uschovať 
pokladničný doklad pre prípad výhry.  

• Zákazník si zaregistruje pokladničný doklad prostredníctvom formulára, v ktorom vyplní 
svoje kontaktné údaje a vloží doň fotografiu pokladničného dokladu vo formáte: jpeg, png alebo jpg. 
Na fotografii (scane) pokladničného dokladu musí byť jasne vidieť: KP – kód pokladne, PJ – číslo 
predajne, dátum, číslo pokladničného dokladu. Každá nahraná fotografia (scan) účtenky musí byť 
originál a zhotovený daným súťažiacim. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie 
(scany) pokladničných dokladov, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, 
alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) 
účteniek, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú 
vyradené a vymazané.  
 



5. Výhry  
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry do žrebovania (v celkovom počte 
24ks):  
8x tyčový vysávač Rowenta v hodnote 101,25€ bez DPH 
8x naparovač odevov Philips Steam & Go v hodnote 53,85€ bez DPH 
8x filtračná kanvica Brita Style v hodnote 17,25€ bez DPH 
 
6. Žrebovanie výhier  
Žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30.05.2021, v COOP Jednote Krupina, SD na ulici 
Svätotrojičné námestie 22 zo súťažných pokladničných dokladov, ktoré boli zaregistrované 
prostredníctvom webového formulára na www.coopka.sk/nescafe-gold-sutaz alebo vhodené do 
súťažných urien na vybraných supermarketoch družstva COOP Jednota Krupina. Do žrebovania budú 
zaradené len pokladničné doklady, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. 
Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.coopka.sk najneskôr do 15.06.2021.  
 
7. Účastníci  
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, 
okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 
845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani 
prostredníctvom súdu.  
 
8. Chyby a poškodenia  
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži 
Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.  
 
9. Odovzdanie výhier  
Výherca bude oboznámený o výhre prostredníctvom doporučeného listu najneskôr do 15.06.2021.  
Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia 
podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o 
platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Organizátora.  
Výhru zo žrebovania si výherca prevezme v prevádzkovej jednotke, v ktorej sa zapojil do súťaže 
najneskôr do 30.06.2021. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania bude s príslušným 
výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, 
ktorú získal v žrebovaní. V prípade, ak sa nepodarí výhercu kontaktovať alebo sa výherca o výhru 
neprihlási usporiadateľovi do 30.6.2021, výherca stráca právo na získanie výhry. 

10. Daň z výhry  
Ak prijaté výhry výhercu presiahnu v zdaňovacom období 350 Eur, je výherca povinný zdaniť výhry v 
zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. 
marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v 
zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je 
obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.  
 
11. Reklamácie  
Všetky reklamácie treba uplatniť u usporiadateľa do 2 mesiacov od obdržania výhry.  
 
11. Osobné údaje  
Súťažiaci po vyplnení svojich osobných údajov pri online registrácii pokladničného dokladu v zmysle 
bodu 4 týchto oficiálnych pravidiel súťaže berie na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov 
vo webovom formulári sa zapája do súťaže „Nescafé Gold súťaž“ ako aj to, že jeho osobné údaje 
budú spracúvané za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, v prípade výhry účastníka aj za účelom 
účtovníctva a registratúry. Kategória príjemcov osobných údajov: Za účelom realizácie súťaže, získava  



osobné údaje výhercov aj Usporiadateľ. Poskytovateľ poskytuje osobné údaje Usporiadateľovi za 
účelom doručovania výhier výhercom súťaže. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov upovedomujeme účastníkov súťaže, že práva účastníkov súťaže ako dotknutých osôb sú 
uverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa https://www.coopka.sk/prava-dotknutych-osob , 
informácie podľa § 19 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov 
na webovej stránke prevádzkovateľa https://www.coopka.sk/informacia-o-spracovani-osobnych-
udajov.  
 
12. Umiestnenie pravidiel  
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií na www.coopka.sk. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s 
pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.  
 
V Krupine, dňa 13.04.2021 

 


