
Pravidlá súťaže „Máme jedna druhú“ 

Čl. I 
Organizátor súťaže a podmienky súťaže 

1. Súťaž s názvom „Máme jedna druhú“ (ďalej ako „súťaž“) je organizovaná 
a uskutočňovaná spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, 
Bratislava 811 09,  IČO: 35 887 117 (ďalej ako „Organizátor“).   

2. Účastníci súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá súťaže (ďalej ako „pravidlá 
súťaže“). 

3. Pravidlá súťaže sú uverejnené na podstránke www.mamejednadruhu.sk, na ktorej 
bude prebiehať registrácia do súťaže a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť 
v súťaži počas celého obdobia trvania súťaže. 

Čl. II 
Územná platnosť a čas trvania súťaže  

1. Súťaž je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky. 

2. Súťaž prebieha v termíne od 28.05.2019 (0.00.00 hod. SEČ) do 19.07.2019 (23.59.59 
hod. SEČ). 

3. Po uplynutí doby trvania súťaže sa všetky propagačné materiály vzťahujúce sa k 
súťaži stávajú neplatnými a Organizátor súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu 
vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k súťaži. 

Čl. III 
Zapojenie sa do súťaže 

1. Do súťaže je možné zapojiť sa prostredníctvom formulára dostupného na stránke 
www.mamejednadruhu.sk  
Súťažiaci, ktorý vytvorí odkaz a uloží ho do Galérie odkazov, bude automaticky 
zaradený do žrebovania.  

Čl. IV 
Účasť na súťaži 

1. Spotrebiteľskej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je štátnym 
príslušníkom Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej 
republiky.  
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2. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek nesprávne zadané údaje (meno 
a priezvisko, e-mail), resp. zmenu údajov zo strany výhercov, ktoré by malo za 
následok, že výhra nebude riadne odovzdaná, resp. doručená. V takýchto prípadoch 
výhry prepadávajú v prospech Organizátora a výhercom zanikajú akékoľvek nároky 
na dodatočné uplatnenie si výhry voči Organizátorovi. 

Čl. V 
Výhry v súťaži 

1. V spotrebiteľskej súťaži je možné vyhrať: Hlavnú výhru, tou je pobyt na dve noci 
pre dve osoby v niektorom z vybraných hotelov.  

2. Pobyt obsahuje: 
- ubytovanie na dve noci pre dve osoby,  
- stravovanie formou polpenzie pre dve osoby,  
- vstup do wellness konkrétneho hotela podľa dohody s hotelom 

3. Vybrané hotely:  
- Hotel Zochova chata****, Piesok 4015/B7, 900 01 Modra  
- Spa Ahrodite Rajecké Teplice, Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice  
- Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry  
- HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM, Tatranská Polianka 32, 062 01 Vysoké Tatry 

4. Poukaz na ubytovanie bude výhercovi zaslaný prostredníctvom e-mailu, ktorý zadal 
pri registrácii. 

5. Poukaz je platný do 31.12. 2019.  
6. Poukaz je nerefundovateľný. 
7. Poukaz je prenosný, ak výherca e-mailom požiada o zmenu. 

8. Hlavné výhry budú udelené nasledovne:  
- náhodným žrebovaním budú vyžrebované 2 odkazy. 

9. Žrebovanie výhier bude realizované prostredníctvom Organizátora súťaže. 
10.Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny e-mailovej adresy 

výhercu, ak zmena nebola organizátorovi výhercom riadne a včas oznámená. 
Nezodpovedá ani za chybne napísnú e-mailovú adresu vyplnenú pri registrácii do 
súťaže. 

11. Organizátor nezodpovedá za obsadené kapacity jednotlivých hotelov. 

Čl. VI 
Žrebovanie 

1. Žrebovanie výherných odkazov prebehne najneskôr do 22.7. 2019 na stránke 
www.mamejednadruhu.sk budú zverejnené  do 26.7. 2019 

2. Výhercovia budú upovedomení o výhre v lehote do 72 hodín od žrebovania e-
mailom, kedy budú súčasne požiadaní o potvrdenie ich osobných údajov: meno 
a priezvisko, adresa trvalého pobytu. Zároveň výhercovia pošlú meno vybraného 
hotela spolu s požadovaným termínom pobytu. V prípade, že pobyt v tom termíne 
nebude možný z kapacitných obmedzení hotela, výherca musí stanoviť alternatívne 
termíny pobytu. 
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3. Pri každej výhre bude okrem uvedeného počtu výhercov vyžrebovaný alebo určený 
aj jeden náhradný výherca.  

4. Organizátor uverejní meno a prvé písmeno priezviska na internetovej stránke 
www.mamejednadruhu.sk.  

5. Výhra, na ktorú nebude adresát reagovať v lehote 30 dní odo dňa odoslania, prepadá 
v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je 
možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej 
podobe. 

Čl. VII 
Odovzdanie výhry 

1. Výhra bude odovzdaná zaslaním darčekového poukazu na e-mailovú adresu výhercu. 

Čl. VIII 
Licencia k súťažnej fotografii 

1. Zaslaním fotografie do súťaže automaticky udeľuje súťažiaci Organizátorovi súťaže 
bezvýhradný a bezplatný súhlas s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený fotografiu 
využívať pre svoje účely, predovšetkým k zverejneniu na webovej stránke 
www.mamejednadruhu.sk, na oficiálnej FB stránke a aj iných weboch a taktiež 
k reklamným, propagačným a marketingovým účelom Organizátora súťaže v zmysle 
šírenia a použitia týchto fotografií v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu či už 
vecnom, územnom, množstevnom či časovom. Organizátor súťaže nie je povinný 
túto licenciu použiť a je oprávnený upraviť súťažné fotografie pre svoje potreby 
v súlade s autorským zákonom. V prípade, že je v zmysle autorského zákona pre 
akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažnou fotografiou (napr. jeho úpravu, 
spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas 
súťažiaceho, má sa zato, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním súťažnej 
fotografie do súťaže s priloženými osobnými údajmi. Organizátor súťaže je 
oprávnený túto licenciu previezť na tretiu osobu ľubovoľne na základe vlastného 
rozhodnutia.  
Súťažiaci účasťou v súťaži a odoslaním súťažnej fotografie do súťaže výslovne 
prehlasuje, že je autorom súťažnej fotografie (sám ju vytvoril) a preto je oprávnený 
uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej 
ukončení preukáže opak tohto tvrdenia, zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci za 
všetky škody či ujmy vzniknuté v tejto súvislosti Organizátorovi súťaže alebo inej 
osobe a zaväzuje sa tieto škody v plnom rozsahu uhradiť.  

Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti 
s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nároku tretích osôb 
uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich 
a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych 
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predpisov. Každý účastník súťaže svojou účasťou v prvom rade potvrdzuje, že 
súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, t. j. nejedná sa 
o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa účastník súťaže zaväzuje, 
že užitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek 
práva tretích osôb, t. j. napr. práva osôb spomenutých v súťažnom diele (t. j. práva 
osobnostné), práva majiteľov vecí či ochranných známok spomenutých v súťažnom 
diele, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si 
musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. 
V prípade, že vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, 
hlavne autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. 
Účastník súťaže je povinný Organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (alebo odčiniť 
ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok stanovených v týchto pravidlách 
a zároveň mu zaniká právo na príslušné výhry.  

Čl. IX 
Dane a ostatné povinnosti  

1. Organizátor upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov 
v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené.   

2. Organizátor je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- EUR oznámiť výhercovi.  

Čl. XI 
Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže 

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, 
ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, 
zrušenia alebo úpravy jej pravidiel. 

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť web stránky, na ktorej je 
súťažný formulár umiestnený a cez ktorý sa súťažiaci registrujú Organizátorovi za 
účelom účasti fyzických osôb v spotrebiteľskej súťaži, pre prípad akýchkoľvek 
porúch vo funkčnosti sietí a následných porúch v prenose dát a informácií medzi 
účastníkmi spotrebiteľskej súťaže a Organizátorom. 

Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť 
v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so 
Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné. 

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj 
súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. 



Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie 
je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže. 

3. V prípade, ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo 
vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje 
sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku 
takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase 
odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Organizátor požadovať 
od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, 
alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry. 

4. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania 
Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.mamejednadruhu.sk a 
zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.  

5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek počas jej 
trvania. 

V Bratislave, dňa 1.5.2019


