
Pravidlá súťaže „Adoptuj kravičku - školská súťaž“ 

Článok I 
Organizácia súťaže  
Usporiadateľmi a zároveň organizátormi súťaže „Adoptuj kravičku - školská súťaž“ (ďalej len „súťaž“) sú 
spoločne a nerozdielne Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava, 
IČO: 17 314 402, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky pod č. VVS/1-900/90-3345 a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 
654/4, 949 01 Nitra, IČO: 37 962 876, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346 (ďalej len „Usporiadatelia“). Technickým správcom 
súťaže je spoločnosť okto.digital s.r.o., IČO: 50 734 547, so sídlom Nobelova 6, 83102, Bratislava, e-mail: 
support@oktodigital.com (pre účely týchto pravidiel ďalej ako „technický správca“).  

Článok II 
Termín a miesto konania súťaže  
Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.9.2021 do 30.6.2022 na území Slovenskej republiky, pričom 
registrácia do súťaže bude prebiehať od 1.9.2021 do 30.9.2021 (ďalej len „termín registrácie“). Bodovaná 
časť súťaže bude prebiehať od 1.10.2021 do 31.5.2022 (ďalej len „termín trvania súťaže“). Víťaz súťaže 
bude vyhlásený do 30.6.2022. Súťaž je realizovaná na dobu do 30.09.2022 (ďalej len „termín realizácie“). 
Registrácia do súťaže bude realizovaná online - prostredníctvom webovej stránky 
https://www.adoptujkravicku.sk (ďalej len „Webová stránka súťaže“). Registrácia je bezplatná. Plnenie úloh 
bude prebiehať online - po prihlásení sa na webovej stránke https://www.adoptujkravicku.sk 

Článok III 
Účastníci súťaže a podmienky účasti v súťaži  
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý kolektív materskej školy a prvého stupňa základnej školy (ďalej len 
Kolektív“), ktorý pri registrácii do súťaže prejaví svoj súhlas s účasťou a s podmienkami súťaže. Riadna 
registrácia kolektívu do súťaže vyžaduje, aby registrujúca a reprezentujúca osoba (ďalej len „Vedúci“) 
splnila všetky nasledujúce podmienky:  

• ide o fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, 
• je učiteľom/učiteľkou registrovaného Kolektívu, 
• v registračnom formulári riadne a správne uvedie:  

a) údaje o materskej škole/základnej škole, na ktorej Kolektív pôsobí,  
b) údaje o Kolektíve,  
c) platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail) 
d) na zadanú e-mailová adresa nemôže existovať iná registrácia. 

 
2. Registrácia v súťaži je dobrovoľná a bude možná v termíne od 1.9.2021 do 30.9.2021. Registráciou do 
súťaže Vedúci udeľuje súhlas:  

a) so spracúvaním svojich osobných údajov Usporiadateľmi v súlade s Politikou ochrany osobných 
údajov zverejnenou na https://www.adoptujkravicku.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/ a  

b) s týmito pravidlami súťaže,  



a zároveň potvrdzuje, že ním uvedené údaje v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva 
tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb.  
 
3. Po ukončení registrácie je na e-mailovú adresu Vedúceho odoslaný email, ktorý obsahuje link 
(hypertextový odkaz). Kliknutím na tento link, sa aktivuje účet Vedúceho ako aj celého Kolektívu. Bez 
aktivácie účtu nie je možné prihlásenie sa do súťažného konta na Webovej stránke súťaže a tým sa 
zúčastniť súťaže.  
 
4. Vedúci môže zaregistrovať len jeden Kolektív a jeden Kolektív môže byť registrovaný len jedným 
Vedúcim.  
 
5. Kolektívy registrované do súťaže s uvedením nepravdivých údajov budú z účasti na súťaži vylúčené.  
 
6. Oprávnené Kolektívy sú všetky kolektívy materských škôl, pričom odporúčanými kolektívmi sú kolektívy 
z posledného ročníka materských škôl; a kolektívy z prvého stupňa základných škôl, ide o prvý, druhý, tretí 
a štvrtý ročník základnej školy.  
 
7. Zo súťaže sú zároveň vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k 
Usporiadateľovi a zo všetkých spolupracujúcich agentúr a spoločností, ako aj členovia volených orgánov 
týchto subjektov na základe Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V prípade, že by sa výhercom mala 
stať osoba podľa predchádzajúcej vety, právo požadovať výhru tejto osobe nevzniká a výhra nebude 
odovzdaná. 
 
8. Podmienkou zaradenia kolektívu do súťaže je virtuálna adopcia reálnej kravičky pomocou webovej 
stránky súťaže. Každý Kolektív môže mať adoptovanú maximálne jednu kravičku. Kravičku si adoptuje 
výberom jednej kravičky zo zoznamu voľných kravičiek na webovej stránke súťaže a následne zadaním 1 
EAN kódu zo slovenského mliečneho výrobku. 

Článok IV 
Pravidlá súťaže a bodovanie 
1. Registrovaný Kolektív plní počas trvania súťaže súťažné úlohy, za ktorých plnenie pravidelne získava 
body. Úlohy a aktivity vo svojom účte plnia vždy spoločne, v priestoroch svojej školy a v rámci vyučovacích 
hodín školy alebo škôlky, poprípade v čase družín a školských klubov. Dátum a čas interakcie sa 
zaznamenáva a Organizátor si vyhradzuje právo nezapočítavať aktivity a body, ktoré sú preukázateľne 
získané v čase, mimo bežných školských vyučovacích hodín. Optimálnym spôsobom zobrazovania hry pre 
Kolektív je za pomoci interaktívnej tabule.  
 
2. Súťažné úlohy, za ktoré môže Kolektív materskej školy získavať body sú rozdelené do troch skupín 
nasledovne: 

a) body za starostlivosť o adoptovanú kravičku v termíne trvania súťaže,  
b) body za plnenie tvorivých individuálnych úloh v termíne trvania súťaže, 
c) body za splnenie bonusových úloh v termíne trvania súťaže. 

 
3. Súťažné úlohy, za ktoré môže Kolektív základnej školy získavať body sú rozdelené do štyroch skupín 
nasledovne: 

a) body za starostlivosť o adoptovanú kravičku v termíne trvania súťaže,  
b) body za plnenie tvorivých individuálnych úloh v termíne trvania súťaže, 
c) body za plnenie kvízových úloh v termíne trvania súťaže,  



d) body za splnenie bonusových úloh v termíne trvania súťaže. 
 
 
4. Body za starostlivosť o adoptovanú kravičku získava Kolektív len počas dní školskej dochádzky v 
termíne trvania súťaže. Starostlivosť o kravičku spočíva v pravidelnom udržiavaní šťastia kravičky. Viac 
informácií o tom, ako sa správne starať o kravičku sa nachádza na Webovej stránke súťaže.  
Body získava kolektív nasledovne:  

• ak je šťastie kravičky na konci dňa aspoň 90%, získa Kolektív za daný deň 5 bodov 
• ak je šťastie kravičky na konci dňa aspoň 70%, získa Kolektív za daný deň 4 body 
• ak je šťastie kravičky na konci dňa aspoň 50%, získa Kolektív za daný deň 3 body 
• ak je šťastie kravičky na konci dňa aspoň 30%, získa Kolektív za daný deň 2 body 
• ak je šťastie kravičky na konci dňa aspoň 10%, získa Kolektív za daný deň 1 bod 
• ak je šťastie kravičky na konci dňa nižšie ako 10%, získa Kolektív za daný deň 0 bodov 

 
5. Body za plnenie tvorivých individuálnych úloh, získava Kolektív jedenkrát do mesiaca v termíne 
trvania súťaže. Individuálne úlohy sú zverejňované v účte Vedúceho Kolektívu na Webovej stránke súťaže 
v sekcii Úlohy. Úlohy sa zverejňujú o polnoci v prvý deň nového kalendárneho mesiaca a uzatvárajú sa v 
posledný deň kalendárneho mesiaca. Vedúci kolektívu nahrá (pomocou mobilného zariadenia alebo 
webového rozhrania) do svojho účtu k vybranej aktívnej individuálnej úlohe fotografiu reprezentujúcu 
vypracovanú úlohu žiaka. Maximálny počet nahratých fotografií je rovný počtu žiakov Kolektívu. Body za 
plnenie tvorivých individuálnych úloh získava kolektív nasledovne: 

• maximálny počet získaných bodov za jednu individuálnu úlohu je rovný 100 bodov 
• výsledný počet bodov za splnenú úlohu je rovný maximálnemu počtu bodov v pomere k počtu 

žiakov v Kolektíve, vynásobený počtom odovzdaných vypracovaných úloh 
• počet bodov = (maximálny počet bodov / počet žiakov v Kolektíve) * počet odovzdaných úloh 
• ak Kolektív dokončí individuálnu úlohu (dokončená úloha je úloha s fotografiami, ktorých počet je 

rovnaký ako počet žiakov Kolektívu) pred koncom mesiaca, získava bonusové body a to v počte 
jeden bod za každý deň zostávajúci do konca prebiehajúceho mesiaca. Napríklad ak Kolektív splní 
úlohu 7 dní pred koncom mesiaca, získava za absolvovanie úlohy 7 bonusových bodov 

 
6. Body za plnenie kvízových úloh získava Kolektív jedenkrát do mesiaca  v termíne trvania súťaže. 
Kvízové úlohy sú zverejňované v účte Vedúceho Kolektívu na Webovej stránke súťaže v sekcii Úlohy. 
Úlohy sa zverejňujú o polnoci v prvý deň nového kalendárneho mesiaca a uzatvárajú sa v posledný deň 
kalendárneho mesiaca. Kvízové úlohu vypracováva Kolektív spoločne pod vedením Vedúceho, ideálny 
pomocou použitia interaktívnej tabule. Akonáhle Vedúci spustí kvíz, spustí sa aj odpočet času, počas 
ktorého je možné jednotlivé kvízové úlohy vypracovať. Časový limit na vypracovanie kvízu je stanovený na 
30 minút. Pokiaľ sa Kolektívu nepodarí odpovedať na všetky kvízové otázky v časovom limite, bude môcť 
kvíz bez obmedzení dokončiť, ale za daný kvíz už Kolektív nezíska žiadne body. Počet získaných bodov 
sa Kolektív dozvie po dokončení kvízu. Body za všetky správne zodpovedané otázky, bude získavať 
kolektív nasledovne: 

• maximálny počet získaných bodov za kvíz je rovný 100 bodov 
• výsledný počet bodov za kvíz je rovný maximálnemu počtu bodov v pomere k kvízových otázok, 

vynásobený počtom správnych odpovedí 
• počet bodov = (maximálny počet bodov / počet kvízových otázok) * počet správnych odpovedí 
• ak Kolektív dokončí kvíz pred stanoveným limitom, získava bonusové body a to v počte jeden bod 

za každú celú minútu zostávajúcu do konca časového limitu. Napríklad ak Kolektív skončí 3 minúty 
aj 30 sekúnd pred časovým limitom, získava za absolvovanie daného kvízu 3 bonusové body. 

 



7. Body za splnenie bonusových úloh môže získať Kolektív v termíne trvania súťaže. Všetky bonusové 
body sú spojené s pravidelnou starostlivosťou o kravičku, pravidelnými nákupmi a hraním hier. Bonusové 
body budú prideľované vždy v prvý kalendárny deň nového mesiaca za mesiac predchádzajúci. Kolektív 
môže získať bonusové body za nasledujúce aktivity v príslušnom bodovom ohodnotení: 

• za prihlásenie sa do svojho účtu a nakŕmenie kravičky každý deň získa Kolektív 10 bodov 
• za zadanie 10 nových EAN kódov (nový EAN kód, ktorý za celú dobu trvania súťaže ešte Kolektív 

nezadal) zo slovenských mliečnych výrobkov získa Kolektív 10 bodov 
• za minimálne jedno odohranie hry Pexeso a Skladanie Obrázka získa Kolektív 10 bodov 

 
8. Špeciálny bonus získava Kolektív, ktorý do 31.5.2022 pozbiera všetky Úspechy, nálepky v Kolekcii, a 
odkryje anatómiu celej Kravičky v sekcii Môj Album. Hodnota bonusu je 100 bodov do finálneho hodnotenia. 

Článok V 
Spôsob určenia víťazov 
1. Súťaž prebieha v dvoch hlavných kategóriách, ktoré sa riadia tými istými pravidlami. Porovnanie 
bodových stavov je osobitne pre materské a pre základné školy. 

• kategória materské školy, určená pre materské školy a predškolské zariadenia, pričom hlavnú 
výhru získa len jedna materská škola a ceny pre kolektívy získavajú prvé štyri kolektívy materských 
škôl s najvyšším počtom bodov 

• kategória základné školy, ktoré poskytujú vzdelávanie na prvom stupni, pričom hlavnú výhru získa 
len jedna základná škola a ceny pre kolektívy získavajú prvé štyri kolektívy základných škôl. 

 
2. Registrovaný Kolektív plní počas trvania súťaže súťažné úlohy, za ktorých plnenie získava body podľa 
článku IV týchto Pravidiel.  
 
3. Víťazmi súťaže sa stanú prvé štyri Kolektívy s najvyšším počtom bodov, pričom Kolektív s najvyšším 
počtom bodov získava prvú cenu, Kolektívy s druhým, tretím a štvrtým najvyšším počtom bodov získavajú 
druhú, tretiu a štvrtú cenu.  
 
4. Víťaznou materskou školou alebo základnou školou sa stáva ten vzdelávací subjekt, ktorý získa najvyšší 
počet bodov, ktorý sa vypočíta nasledovne:  

• subjekt s najvyšším počtom zapojených žiakov získava 200 000 bodov do svojho celkového 
hodnotenia, pričom každý ďalší subjekt získava do svojho celkového hodnotenia o 50 bodov menej, 
ako subjekt v poradí pred ním. Subjekty s rovnakým počtom zapojených žiakov, získavajú rovnaký 
počet bodov.  

• subjekt s najvyšším Kolektívnym bodovým priemerom, získava do svojho celkového poradia 300 
000 bodov, pričom každý ďalší subjekt získava do svojho celkového hodnotenia o 50 bodov menej, 
ako subjekt v poradí pred ním. Subjekty s rovnakým počtom zapojených žiakov, získavajú rovnaký 
počet bodov.  

• Kolektívny bodový priemer sa vypočíta pomerom súčtu bodov všetkých jeho zapojených Kolektívov 
a počtu jeho zapojených Kolektívov. 

• výsledný a teda finálny počet bodov subjektu sú pomerom jeho celkového hodnotenia a čísla 2. 

Článok VI 
Výhry  
1. Hlavnou cenou súťaže materských a základných škôl je:  



a) pre materskú školu exteriérový hrací prvok v hodnote 3 000 eur, 
b) pre základnú školu exteriérový hrací prvok v hodnote 3 000 eur, 

 
2. Hlavnou a teda prvou cenou v súťaži Kolektívov je:  

a) pre Kolektívy z materských škôl poukaz na nákup elektroniky podľa potrieb triedy v hodnote 1 000 
eur. 

b) pre Kolektívy zo základných škôl poukaz na nákup elektroniky podľa potrieb triedy v hodnote 1 000 
eur. 

 
3. Druhou cenou v súťaži Kolektívov je:  

a) pre Kolektívy z materských škôl je podložka na cvičenie pre celý Kolektív, 
b) pre Kolektívy zo základných škôl je podložka na cvičenie pre celý Kolektív. 

 
4. Treťou cenou v súťaži Kolektívov je:  

a) pre Kolektívy z materských škôl je koberec s motívom farmy na plochu triedy Kolektívu, 
b) pre Kolektívy zo základných škôl koberec s motívom farmy na plochu triedy Kolektívu. 

 
5. Štvrtou cenou v súťaži Kolektívov je:  

a) pre Kolektívy z materských škôl je nezávadná fľaša na pitie pre celý Kolektív. 
b) pre Kolektívy zo základných škôl je nezávadná fľaša na pitie pre celý Kolektív. 

 
5. Piatou cenou v súťaži Kolektívov sú:  

a) pre Kolektívy z materských škôl slovenské mliečne výrobky v hodnote 75 eur pre celý Kolektív. 
b) pre Kolektívy zo základných škôl slovenské mliečne výrobky v hodnote 75 eur pre celý Kolektív. 

Článok VII 
Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier 
1. Vyhodnotenie súťaže prebehne a vyhlásenie víťazov najneskôr do 30.6.2022 a to zostavením 
výsledkových tabuliek pre jednotlivé materské školy, základné školy a súťažné Kolektívy, ktoré budú 
obsahovať súčet bodov podľa pravidiel bodovania určených v článkoch IV a V týchto pravidiel.  
 
2. Výhercovia budú o výhre informovaní písomne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú 
uviedli počas registrácie a to najneskôr 48 hodín od vyhodnotenia súťaže. Výsledky súťaže - výsledkové 
tabuľky budú taktiež zverejnené na verejne dostupnej Webovej stránke súťaže. 
 
3. Víťazným materským školám, základným školám a Kolektívom, budú Ceny odovzdané spôsobom, 
ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní, najneskôr do 30.9.2022. V prípade, že 
bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou 
poštou.   
 
4. Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, 
odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník. Náhradníkom 
je vždy Kolektív alebo vzdelávací subjekt nasledujúci v poradí za výhercom v bodovacej tabuľke. Určí sa 
hneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, 
odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel. Ak nastane rovnaká situácia aj pri 
prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník v druhom poradí a postupne až náhradník v 
dvadsiatompiatom poradí.   
 



5. Žiadny výherca nie je oprávnený previesť svoj nárok na výhru pred jej prevzatím od Usporiadateľov 
akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa. Žiadny výherca 
nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.  

Článok VIII 
Ďalšie podmienky súťaže 
1. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa 
vlastného uváženia. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zo závažných 
dôvodov zmeniť, pozastaviť či zrušiť. 
 
2. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, 
alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto 
pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných 
podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne 
uvedenej v týchto pravidlách. 
 
3. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u 
dodávateľa výhier. 
 
4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť 
deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania 
výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v 
súlade s pravidlami súťaže. 
 
5. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti 
v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné. 
 
6. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor má 
právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal 
v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné 
prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez 
náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené 
subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia 
osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry. 
 
7. Organizátor ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát 
elektronickými prostriedkami.  
 
8. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného 
uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež 
organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú 
dôkazné povinnosti účastníci.  
 
9. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch 
alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie 
týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo 
iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.  



Článok IX 
Strata práva na výhru  
1. Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní usporiadateľom na kontaktné údaje uvedené pri ich 
registrácii do súťaže. Je zodpovednosťou a povinnosťou každého účastníka súťaže zabezpečiť, aby 
telefónne číslo a e-mailová adresa uvedené pri registrácii do súťaže boli funkčné a dostupné. Nemožnosť 
telefonicky kontaktovať potencionálneho výhercu napriek najmenej trom pokusom uskutočneným v 
pracovný deň v čase medzi 8 00 hod. až 16 00 hod. alebo nedoručenie odpovede účastníka súťaže na 
oznámenie Usporiadateľov v priebehu nasledujúcich 3 pracovných dní bude mať za následok stratu práva 
tohto účastníka súťaže na výhru. To platí aj v prípade, ak účastník súťaže odmietne výhru, pričom za 
odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s 
Usporiadateľom, ďalej ak výherca peňažnej výhry neposkytne Usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť 
potrebnú pre správne a včasné vykonanie zrážky dane z príjmov z peňažnej výhry alebo ak si výherca 
výhru neprevezme v termíne a mieste prevzatia výhry určenými Usporiadateľmi. 
 
2. Každý vyžrebovaný účastník súťaže je povinný na výzvu Usporiadateľov spôsobom a v lehotách ním 
určenými: a) poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry (vrátane 
poskytnutia nevyhnutných osobných údajov potrebných pre odovzdanie alebo doručenie výhry). 
 
3. Výherca hlavnej výhry sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne alebo prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva. Výherca, resp. jeho splnomocnený 
zástupca musí preukázať svoju totožnosť a vek platným občianskym preukazom alebo iným platným 
dokladom totožnosti. Podpis splnomocniteľa (výhercu) na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. 
Termín a miesto odovzdávania hlavnej výhry oznámia jej výhercovi Usporiadatelia. 
 
4. Usporiadatelia si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito pravidlami, 
pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním 
akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť niektorého Usporiadateľa.  
 
5. Výhra bude poskytnutá len osobe, ktorá spĺňa podmienky účasti v súťaži podľa článku III týchto pravidiel, 
ako aj podmienok vzniku nároku na výhru podľa bodu 1. až 4. vyššie týchto pravidiel. Nesplnením 
ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený a nemá právo na výhru. V takom prípade 
Usporiadatelia poskytnú príslušnú výhru náhradnému výhercovi v poradí podľa poradia náhradníkov pre 
daný druh výhry. Tento postup bude Usporiadatelia opakovať až do odovzdania všetkých výhier, najneskôr 
však do 30.6.2022. Výhry neprevzaté výhercami do 30.7.2022 prepadajú v prospech Usporiadateľov.  

Článok X 
Informácia o zdanení výhry  
1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) 
zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z 
príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v 
súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.  
 
2. Daň z príjmov z peňažnej výhry bude vybratá zrážkou pred poskytnutím tejto výhry výhercovi, a to v 
sadzbe (19%, resp. 35%) a výške určenej príslušnými právnymi predpismi a to tak, aby výhercovi bola 
poskytnutá čistá výhra vo výške 3 000 eur (slovom tritisíc eur) vo forme darčekovej platobnej karty.  
 



3. V prípade nepeňažných výhier Usporiadatelia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z 
príjmov oznámia výhercovi pri oznámení nepeňažnej výhry jej cenu. V prípade, ak hodnota nepeňažnej 
výhry presiahne 350 EUR, bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi podliehať dani z príjmov, ako 
aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.  

Článok XI 
Ochrana osobných údajov  
Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Politikou spracúvania osobných údajov 
zverejnenou na https://www.adoptujkravicku.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/.  

Článok XII 
Všeobecné ustanovenia  
1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na zvýšenie povedomia verejnosti o označovaní 
slovenských mliekarenských výrobkov a na podporu ich predaja. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle 
zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru 
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.  
 
3. Usporiadatelia a ani technický správca nehradia účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Usporiadatelia a ani technický správca nezodpovedajú za 
žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. 
nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry. 
 
4. Usporiadatelia si vyhradzujú právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, 
ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.  
 
5. Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel tvorí Politika spracúvania osobných údajov 
zverejnená na https://www.slovenskemlieko.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  
 
6. Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmena bude zverejnená na webovej stránke súťaže.  
 
7. Tieto pravidlá súťaže sú platné a účinné odo dňa ich vyhlásenia.  
 
 
 
Bratislava, 20.8.2021 
 


