
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE MAGNESIA VÝZVA 

• Účelom tohto štatútu je definovať úplné a jasné pravidlá súťaže s názvom „Magnesia výzva“. 

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá uvedenej 

súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 

• Zadávateľom a vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Karlovarské minerálni vody a.s., so 

sídlom Horová 3, 360 01, Karlovy Vary, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri 

Krajského súdu v Plzni, oddiel:  B, vložka číslo: 71 (ďalej iba „Vyhlasovateľ“).  

• Organizátorom súťaže je spoločnosť Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 

Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko, IČO: 35 702 931, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12143/B (ďalej len „Organizátor“).  

• Súťaž Magnesia výzva, ktorá je organizovaná ako hra podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bude 

prebiehať v období 12. 3 až 8. 4. 2018 na oficiálnom profile Vyhlasovateľa na Facebooku a 

Instagrame.  

• Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu 

adresu na Slovensku, ktorá v súlade s týmito Pravidlami súťaže počas jej priebehu: 

• uverejní fotografiu, na ktorej ako súťažiaci spĺňa Magnesia výzvu spolu s hashtagom 

#magnesiavyzva na vlastný profil Instagram  

o alebo  

• uverejní do komentára súťažného príspevku na facebookovom profile Magnesia 

fotografiu, na ktorej ako súťažiaci spĺňa Magnesia výzvu 

        (ďalej len „súťažiaci“). 

• Fotografie, texty a akékoľvek ďalšie prvky (vrátane prvkov osobnej povahy), ktoré súťažiaci 

uverejní pod hashtagom #magnesiavyzva alebo do komentára súťažných facebookových 

príspevkov (ďalej len „vložený materiál“) nesmú odporovať právnym predpisom Slovenskej 

republiky, dobrým mravom alebo ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže a musia byť etické  

(najmä nesmú obsahovať pornografiu, násilie, vulgárnosť, rasovú neznášanlivosť a pod.) alebo 

byť v rozpore s oprávnenými záujmami alebo poškodzovať dobré meno Vyhlasovateľa alebo 

Organizátora. 

• Súťažiaci uverejnením fotografie, resp. vloženého materiálu vyššie uvedeným spôsobom 

potvrdzuje, že: 

- je výhradným autorom všetkého vloženého materiálu alebo že má riadny súhlas (spolu) 

autorov alebo všetkých dotknutých osôb vloženého materiálu a má súhlas a je v plnom rozsahu 

oprávnený na ich použitie v zmysle týchto Pravidiel súťaže; 

- má riadne súhlasy od všetkých osôb zachytených na vloženom materiáli alebo osôb 

dotknutých vloženým materiálom; 

- má riadne súhlasy vlastníkov (alebo iných oprávnených osôb) akýchkoľvek vecí, ochranných 

známok, obchodných označení a iných podobných nehmotných statkov zachytených na 

vloženom materiáli, 

to všetko na použitie vloženého materiálu v súťaži v súlade s týmito Pravidlami, a že 

- akékoľvek osoby zachytené na vloženom materiáli alebo ktoré by mohli byť akokoľvek 

dotknuté vloženým materiálom boli oboznámené s Pravidlami tejto súťaže a s použitím 

vloženého materiálu v tejto súťaži zo strany súťažiaceho bez výhrad súhlasia; 

- zároveň berie na vedomie, že súťaž prebieha prostredníctvom sociálnych sietí Facebook 

a Instagram a akýkoľvek vložený materiál vrátane fotografií, ktoré by mohli obsahovať prvky 

osobnej povahy) môžu byť prostredníctvom týchto sietí ďalej šírené.  



• Zapojením sa do tejto súťaže súťažiaci poskytuje Vyhlasovateľovi a Organizátorovi bezplatne 

oprávnenie (licenciu) na výkon práva použiť vložený materiál na všetky spôsoby použitia 

uvedené v zákone č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších predpisov (najmä na rozmnožovanie, rozširovanie, 

sledovanie verejnosti, uverejnenie na oficiálnom profile Vyhlasovateľa na Facebooku 

a Instagrame, a pod.) v rozsahu časovo, územne a v množstve neobmedzenom, v tlačenej, 

elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo na iné marketingové účely 

Vyhlasovateľa súťaže. V rozsahu udeleného oprávnenia (licencie) je Vyhlasovateľ oprávnený 

na udelenie sublicencie ďalším tretím osobám. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť. 

• Do súťaže nebude zaradený alebo z nej môže byť vyradený príspevok, ktorého súčasťou bude 
vložený materiál, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito Pravidlami. 

• Účastník sa zaväzuje odškodniť Vyhlasovateľa alebo Organizátora súťaže a nahradiť všetku 
a akúkoľvek škodu v prípade vzniku akejkoľvek škody či nemajetkovej ujmy im spôsobenej v 
dôsledku umiestnenia a použitia vloženého materiálu v rozpore s týmito Pravidlami. 

• Súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže, t.j. uverejní fotografiu v súlade s týmito Pravidlami  môže 
získať niektorú z nižšie uvedených cien v súťaži, ktoré do súťaže poskytuje Vyhlasovateľ.  

• Súťažiaci sa môže v súlade s týmito Pravidlami zapojiť do prebiehajúcej súťaže aj viackrát (t.j. 
uverejnením viacerých fotografií).  Súťažiaci može vyhrať len jednu výhru. 

• Zástupcovia a zamestnanci Vyhlasovateľa a/alebo Organizátora, a tiež osoby im blízke v zmysle 
ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka sú zo súťaže vylúčení. V prípade, ak sa dodatočne 
zistí, že výherca je zamestnancom Vyhlasovateľa a/alebo Organizátora alebo osobou im 
blízkou, tomuto sa cena neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa. V prípade, že sa 
dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom Vyhlasovateľa a/alebo Organizátora alebo 
osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu bez meškania vrátiť späť 
Vyhlasovateľovi, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť Vyhlasovateľovi 
celú hodnotu ceny. 

• Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s týmito Pravidlami 

nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa i napriek uvedenému stala 

súťažiacim a/alebo výhercom (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže 

byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na cenu, ktorá bez náhrady prepadá 

Vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ a Organizátor si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť súťažiaceho zo 

súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži 

podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito Pravidlami či v rozpore s dobrými mravmi. 

Toto rozhodnutie Vyhlasovateľa alebo Organizátora je konečné bez možnosti odvolania. 

• Ceny v súťaži sú nasledovné: 

• 1. cena: Trojmesačný balíček na redukciu a získanie kondície vo Svete zdravia v hodnote 

234 EUR 

• 2. cena: Ročný pitný režim Magnesia (60 x 1,5 l fliaš minerálnej vody Magnesia) 

• Celkovo bude v súťaži odovzdaná jedna 1. cena a jedna 2. cena. 

• Dvoch víťazov cien (jedného víťaza prvej ceny a jedného víťaza druhej ceny) žrebuje 

Organizátor náhodným výberom po skončení celej súťaže, najneskôr do 11. 4. 2018 zo všetkých 

súťažiacich, ktorí splnili podmienky v zmysle týchto Pravidiel (ďalej len „víťazi“), t.j. uverejnili 

aspoň jeden príspevok pod hashtagom #magnesiavyzva alebo ho vložili do komentára 

súťažných facebookových príspevkov. Víťazov oznámi Organizátor prostredníctvom Facebook 

a Instagram postu a mien (prihlasovacích údajov) víťazov. Víťazi sú povinní ́ v lehote do 7 

kalendárnych dní kontaktovať profil Magnesia  v súkromnej správe, kde uvedú́ svoje kontaktné 

údaje (meno, priezvisko, doručovaciu adresu v Slovenskej republike a telefónne číslo) za 

účelom samotného odovzdania - doručenia výhier. Vyžrebovaný víťaz stráca nárok na výhru, 

pokiaľ v hore uvedenej lehote neoznámi Organizátorovi požadované kontaktné údaje. 



V takomto prípade je Organizátor oprávnený vyžrebovať náhradného víťaza alebo inak 

rozhodnúť o naložení s výhrou. Nárok na výhru nie je možné uplatniť súdnou cestou.  

• Zapojením sa do súťaže vyjadrujete súhlas s týmito Pravidlami a poskytujete dobrovoľne súhlas 
so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi, spoločnosti Vyhlasovateľa, v rozsahu 
meno, priezvisko, prihlasovacie meno a e-mail, fotografia, doručovacia adresa v Slovenskej 
republike a telefónne číslo za účelom zapojenia sa do súťaže a za účelom jej vyhodnotenia 
a doručenia výhier. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi, spoločnosti Seesame, 
s.r.o., IČO: 35 702 931, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov. 
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
poskytnutia. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prihlasovacie meno, fotografia budú 
zverejnené spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Osobné údaje budú poskytnuté tretím 
stranám ako napr. kuriérske spoločnosti na účely doručenia výhry, a tretím stranám na základe 
osobitných predpisov. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle 
§ 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u 
prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie 
práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. 
zákona. Zároveň vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté 
slobodne. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. 
V prípade neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov sa súťažiaci nebude môcť 
zapojiť do súťaže. 

• Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj počas priebehu súťaže, pozmeniť alebo 

upraviť Pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez stanovenia náhrady. Vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto Pravidlá a rozhodovať o všetkých 

záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. V prípade rozporu ustanovení týchto Pravidiel a 

propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto 

Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto 

Pravidiel a výklad Vyhlasovateľa. 

• Súťažiaci nemá nárok na žiadne vecné ani finančné protiplnenie v hodnote výhry namiesto 

získanej ceny a ani Vyhlasovateľ ani Organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú užívaním 

výhry. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výhru podľa týchto Pravidiel nahradiť inou výhrou 

obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania odmeny. 

• Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
výhra v súťaži v hodnote prevyšujúcej nezdaniteľnú časť výhry vo výške 350,- EUR je príjmom 
výhercu podliehajúcim dani z príjmov podľa citovaného zákona. Za splnenie všetkých 
daňových, odvodových, prípadne iných povinností zodpovedá výlučne výherca ceny. Súťaž sa 
nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť voči tretím osobám dňom ich zverejnenia na 
webovej stránke www.magnesia.sk  

• Každý účastník berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka 
výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. 
 

 

 


