
Pravidlá reklamnej súťaže „nasalokalka.sk“ 
 

Čl. I 
Usporiadateľ súťaže 

 
Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom „nasalokalka.sk” (ďalej len „súťaž“) je 

spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné 
číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 
10284/L (ďalej len „usporiadateľ“). 

 
Čl. II 

Organizátor súťaže 
 

Organizátorom súťaže je spoločnosť THIS IS LOCCO s. r. o., so sídlom Sibírska 
1598/15, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo 44 908 849, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60271/B 
(ďalej len „organizátor“). 

 
Čl. III 

Trvanie súťaže 
 

Súťaž prebieha v termíne od 24.10.2017, 20:00 hod. do 22.11.2017, 24:00 hod. 
 

ČI. IV 
Účastníci súťaže 

 
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek minimálne 18 rokov 
a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže 
sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa alebo organizátora alebo osoby, ktoré sú vo 
vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi v obdobnom vzťahu, ani ich blízke osoby 
v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.  
 

Čl. V 
Výhry v súťaži 

 
Hlavná výhra: 1 x noc na Lomnickom štíte (pri počte osôb 4) alebo 1 x víkend na Lomnickom 
štíte (pri počte osôb 2) 
 
Vedľajšie výhry: 290 x Fusakle Lokálka 
 

Čl. VI 
Podmienky účasti v súťaži  

 
1. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že počas trvania súťaže vyplní a odošle súťažný 

formulár na internetovej stránke www.nasalokalka.sk. 
2. Účastník pri vyplnení súťažného formulára na stránke www.nasalokalka.sk uvedie 

názov a popis miesta, približnú polohu miesta alebo veci na mape Slovenska, svoje meno, 
priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.  

3. Tip účastníka bude automaticky zaznamenaný na mape Slovenska na stránke 
www.nasalokalka.sk. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje organizátorovi súhlas na dobu 



neurčitú na zverejnenie svojho tipu na internetových stránkach vyhlasovateľa za účelom 
propagácie súťaže a výrobkov značky „Lokálka“.  

4. Organizátor si vyhradzuje právo tip s nevhodným alebo nezákonným obsahom alebo 
s obsahom, ktorý je v rozpore s pravidlami tejto súťaže, nezverejniť a účastníka zo súťaže 
vylúčiť. 

5. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že na internetovej stránke 
www.nasalokalka.sk vyplní celý formulár, ktorý nebude obsahovať nevhodný alebo 
nezákonný obsah, alebo obsah, ktorý je v rozpore s pravidlami tejto súťaže. 

 
Čl. VII 

Podmienky získania výhry v súťaži a odovzdanie výhry 
 

1. Z účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže, vyžrebuje organizátor každý deň v období 
od 25.10.2017 do 22.11.20.2017 10 výhercov 1 kusu vedľajšej výhry. Žrebovanie vedľajšej 
výhry sa uskutoční náhodným výberom výhercu z databázy účastníkov súťaže, ktorí sa 
zúčastnili súťaže od začiatku súťaže do prvého žrebovania (v prípade prvého žrebovania) 
alebo od posledného žrebovania do ďalšieho žrebovania (v prípade ďalších žrebovaní). 
Účastník môže vyhrať vedľajšiu výhru najviac 3x; v prípade, ak bude účastník vyžrebovaný 
viac ako trikrát, jeho nárok na ďalšie vedľajšie výhry zaniká a organizátor vykoná ďalšie 
žrebovanie, až kým sa výhercom vedľajšej výhry nestane účastník, ktorý nebol výhercom 
vedľajšej výhry už 3x.  

2. Výherca hlavnej výhry bude vyžrebovaný dňa 23.11.2017 náhodným výberom 
z databázy všetkých účastníkov súťaže. Miesto, dátum a čas uskutočnenia hlavnej výhry 
a ďalšie skutočnosti dohodne organizátor s výhercom hlavnej výhry. Spolu s výhercom 
hlavnej výhy bude vyžrebovaný aj náhradník, ktorý nastúpi na miesto výhercu v prípade 
podľa bodu 5. druhá veta. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo meniť termín žrebovania uvedený v bode 1. a termín 
výberu výhercu hlavnej výhry uvedený v bode 2. O zmene týchto termínov bude organizátor 
informovať na stránke www.nasalokalka.sk. 

4. Organizátor bude jednotlivých výhercov vedľajšej výhry informovať o výhre počas 
pracovných dní prostredníctvom e-mailových správ zaslaných na e-mailové adresy, ktoré 
výhercovia uviedli pri zapojení sa do súťaže v kontaktnom formulári na stránke 
www.nasalokalka.sk.  

5. Organizátor vyzve výhercu hlavnej výhry e-mailom, aby zaslal organizátorovi svoje 
kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na účely dohody 
o podrobnostiach uskutočnenia hlavnej výhry a doručenia poukazu na hlavnú výhru. 
V prípade, že výherca neoznámi organizátorovi údaje podľa predchádzajúcej vety do 3 dní od 
doručenia výzvy organizátora, nárok výhercu na výhru zaniká. V takom prípade nastupuje na 
miesto výhercu hlavnej výhry náhradník vyžrebovaný v súlade s bodom 2. tretia veta. Ak sa 
výhercom hlavnej výhry nestane ani náhradník podľa druhej vety, uskutoční organizátor 
ďalšie žrebovanie, v ktorom zo všetkých účastníkov vyberie nového výhercu hlavnej výhry.  

6. Organizátor bude výhercom doručovať vedľajšie výhry na adresu, ktorú výherca 
uvedie pri zapojení sa do súťaže. 

7. Hlavnú a vedľajšiu výhru môže získať iba ten účastník, ktorý splní všetky 
podmienky pre získanie výhry uvedené v týchto pravidlách. Organizátor si vyhradzuje právo 
vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách. 
V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. 

 
 
 



Čl. VIII 
Výhry a daň z príjmov 

 
1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; výhercovia sú povinní pri 
zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. 

2. Výhry, ktoré získajú výhercovia v súťaži, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej 
súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.  
 

Čl. IX 
Zodpovednosť organizátora  

 
1. Na výhry v súťaži nevzniká právny nárok a nemožno ich v zmysle ust. § 845 

Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok 
na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch. 

2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre 
prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu 
zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti  s užívaním výhry. 

3. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté výhercom v 
súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry 
alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými výhercom. 
 

Čl. X 
Osobitné ustanovenia 

 
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže 

podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. V prípade akéhokoľvek 
sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Ak sa 
organizátor  dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé alebo nesprávne údaje 
alebo informácie, je organizátor oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho 
nárok na výhru tým zaniká. 
 

Čl. XI 
Osobné údaje 

 
1. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje organizátorovi svoj výslovný a dobrovoľný 

súhlas na dobu určitú do 31.12.2017 na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: 
meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely zabezpečenia 
priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže a doručenia výhier, pričom 
s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, 
neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel 
spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek 
odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla organizátora. Každý účastník 
zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami 
spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky 
spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov. 



 
 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zapojením sa do súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže 

a zaväzuje sa nimi riadiť.  
2. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 24.10.2017. 

 
V Bratislave,  dňa 23.10.2017 


