
 Oficiálne pravidlá súťaže (Ne)tradičné recepty  
 
 
1. Usporiadateľ  
 
Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 
18 Bratislava (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.  
 
3. Trvanie súťaže  
 
Súťaž sa uskutoční v období od 11.6.2021 do 30.6. 2021. 
 
4. Ako možno vyhrať  
 
Podmienkou súťaže je: 

- Zaregistrovať sa v termíne súťaže (od 11.6.2021 do 30.6. 2021) na stránku 
https://www.netradicnerecepty.sk. 

 
5. Výhra  
 
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovnú výhru: 

- 10x poukážka na nákup v predajniach COOP Jednoty vo výške 50 eur.  
 
6. Žrebovanie  
 
Do žrebovania budú zaradení len tí, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto 
pravidiel. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.coop.sk najneskôr 
od 14.7.2021. 
 
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  
 
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 Usporiadateľa.  
 
 
 
 

https://www.netradicnerecepty.sk/


10. Daň z výhry  
 
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca 
povinný zdaniť výhru 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. Osobné údaje  
 
Účastník zapojením sa do tejto súťaže, ktorá sa realizuje prostredníctvom stránky 
https://www.netradicnerecepty.sk  od 11.6.2021 do 30.6. 2021, dáva jej Usporiadateľovi v 
zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na 
spracovanie svojich osobných údajov uvedených pre potreby tejto súťaže a evidencie týchto 
údajov, a to na dobu určitú od 11.6.2021 do 14.7.2021. Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 
610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na 
volanie alebo zasielanie SMS na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci 
kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, 
že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane 
poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. Zákona. 
 
12. Umiestnenie pravidiel  

 

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú uverejnené na www.coop.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. 

https://www.netradicnerecepty.sk/

