
„DRUHÁ ADVENTNÁ SÚŤAŽ“ 
spotrebiteľská súťaž 

realizovaná na facebookovej stránke COOP Jednota Krupina 
v termíne od 04.12.2022 do 07.12.2022 

(ďalej len „súťaž“) 
 

Oficiálne pravidlá súťaže 

1. Usporiadateľ 

Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 

01 Krupina (ďalej  len „Usporiadateľ”). 

 

2. Spôsobilosť 

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym 

rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. Zároveň majú po celú dobu konania súťaže aktívny 

autentický profil na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „facebook“). 

 

3. Trvanie súťaže a miesto súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 04.12.2022 do 07.12.2022 na území Slovenskej republiky v prostredí 

siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.facebook.com/CoopKrupina/ (ďalej 

len „súťažný web“). 

 

4. Ako možno vyhrať  

Podmienkou súťaže je: 

- navštíviť v termíne trvania súťaže súťažný web - oficiálnu facebookovú stránku COOP Jednota 

Krupina, kde pod súťažný príspevok s vopred zadanou úlohou vloží súťažiaci svoju odpoveď do 

komentára. Príspevok zadáva úlohu publikovania komentára, v ktorom súťažiaci napíše 3 

najobľúbenejšie sladkosti, ktoré si chce nájsť v Mikulášskom balíčku. Nahraním súťažného komentára 

na súťažný web súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje (popr. udeľuje) 

usporiadateľovi súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a s použitím jeho podobizne a prejavov osobnej 

povahy. 

 

5. Výhry  

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry do žrebovania (v celkovom počte 1ks): 

• 50 € nákupná poukážka COOP Jednota  

 

6. Žrebovanie výhier 

Žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 08.12.2022 z komentárov pod súťažným príspevkom.  

Usporiadateľ vyberie náhodným výberom jedného výhercu.  

 

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 chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie 

zodpovednosť. 



 

9. Ak je výherca neplnoletý 

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, 

opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu. 

 

10. Odovzdanie výhier 

Výherca bude oboznámený o výhre prostredníctvom správy na facebooku do 08.12.2022.  

Výhra bude odovzdaná 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 Usporiadateľa.  

Výhra zo žrebovania bude výhercom doručená vlastnými dopravnými prostriedkami COOP Jednota 

Krupina, SD najneskôr do 31.12.2022. Pri odovzdaní výhry bude s 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 

31.12.2022, výherca stráca právo na získanie výhry. 

 

11. 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. 

 

12. Osobné údaje 

Súťažiaci  po registrácii do súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané za účelom 

zabezpečenia priebehu súťaže,  v prípade výhry účastníka aj za účelom účtovníctva a registratúry.  

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.  

 

13. Facebook 

Táto súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k sociálnej sieti 

facebook. Účastníci berú na vedomie, že poskytujú svoje údaje usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej 

sieti facebook. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne nároky 

voči sociálnej sieti facebook, resp. že sociálna sieť facebook v danom prípade nepreberá voči súťažiacim 

žiadne záväzky. 

 

14. Umiestnenie pravidiel 

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií na webe www.coopka.sk a pri súťažnom 

príspevku. 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 24.11.2022 

http://www.coopka.sk/

