
Štatút spotrebiteľskej súťaže  
„Nažívaj si ako veľká ryba“ – Treskoslovenská treska 140 g“ 

 
Preambula  

Zmyslom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Nažívaj si ako veľká ryba“, 

(ďalej len „Súťaž“). Tento štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá 

Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Súťaž je 

propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom propagačnej 

súťaže je propagácia značky RYBA More zdravia a podpora predaja Treskoslovenskej Tresky značky 

RYBA More zdravia smerom k obchodnému partnerovi ako aj konečnému spotrebiteľovi, ktorých 

výrobcom je prevádzkovateľ súťaže. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Organizátor a zmluvní partneri  
1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o., so sídlom Južná trieda 54, 040 01 
Košice, IČO: 17147522, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 
1016/V (ďalej len „organizátor“).  
2. Technický realizátor potlače obalov: Greiner packaging Slušovice, so sídlom: Greinerova 54, 763 15 

Slušovice, CZ, , IČO: 46901507, registrovaný C 5788 vedená u Krajského soudu v Brně, (ďalej len 

„Technický realizátor“).  

 
II. Čas a miesto trvania Súťaže  
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky vo všetkých obchodných sieťach odo dňa 

01.10.2020 00:00:00 hod. do dňa 11.12.2020 23:59:59 hod. (ďalej ako „Čas trvania Súťaže“). 

 
 III. Podmienky účasti v Súťaži  
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky (ďalej ako "Súťažiaci"), ktorá;  
- vyjadrí súhlas so zaradením do Súťaže spôsobom popísaným nižšie v bode 2 tohto článku  
- v čase trvania Súťaže si zakúpi aspoň 1 kus produktu Treskoslovenská treska v majonéze Original 140 
g alebo 1 kus produktu Treskoslovenská Treska v majonéze Pikant 140 g alebo 1 kus produktu 
Treskoslovenská treska v majonéze s údenými šprotami 140 g z portfólia Organizátora;  



- splní podmienky stanovené Pravidlami definované v čl. IV. týchto Pravidiel s výnimkou: štatutárnych 

orgánov, vlastníkov a zamestnancov Organizátora, Technického realizátora a im blízkych osôb, 

štatutárnych orgánov, vlastníkov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr zúčastnených na 

tejto Súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto Súťaže, alebo 

spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a im blízkych osôb. Osôb, ktoré sú v 

dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k Organizátorovi Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. 

§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlasujú, že:  
- súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v Pravidlách;  
- svoju účasť v Súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.  
- všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, podľa 

Článku 8 odseku 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR); berie na 

vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom 

rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí, a zaväzuje 

sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

 

IV. Princíp Súťaže  
1. Podmienkou účasti v Súťaži je nákup počas trvania Súťaže, ktorý obsahuje 1 kus Treskoslovenskej 
tresky v majonéze Origjnal 140 g alebo 1 kus Treskoslovenskej tresky v majonéze Pikant 140 g alebo 1 
kus  Treskoslovenskej Tresky v majonéze s údenými šprotami 140 g, ktorý bude označený na viečku 
upútavkou na súťaž, kde je spomenutá hlavná výhra, ako aj upozornenie na okamžitú výhru z vnútornej 
strany téglika zbaleného výrobku. Výherné tégliky s presne definovaným počtom výhier a dodané 
natlačené od technického realizátora, budú priebežne pod dohľadom organizátora súťaže 
umiestňované do plniacich a baliacich liniek organizátora počas trvania súťaže od 01.10.2020 do 
11.12.2020 a označené kódom výrobnej dávky, ktorý sa zaregistruje v deň umiestnenia výherného 
téglika do výrobného procesu.  

2. Výherné tégliky obsahujú okrem označenia výhry aj kontaktný email: treskoslovensko@ryba.sk, 
v prípade hlavnej výhry telefónne číslo – na marketingové oddelenie, kde si výhercovia svoju výhru 
môžu nahlásiť a po overení pravosti výherného téglika si môžu dohodnúť spôsob doručenia, resp. 
odovzdania výhry, preto je potrebné uchovať výherný téglik aj viečko. 

3. Hlavná výhra – pobyt v prezidentskom apartmáne Hotela Zelená lagúna**** je neprenosná a nedá 
sa kompenzovať finančne.  

4. Bonusová výhra je viazaná na registráciu na stránke www.treskoslovensko.sk. Spomedzi 
zaregistrovaných užívateľov e-shopu treskoslovensko.sk bude na konci súťaže vyžrebovaný jeden, 
ktorý získa bonusovú výhru. Užívanie viacerých zaregistrovaných identít jedným súťažiacim je 
zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Žrebovanie 
výhercu Bonusovej výhry („Natreskanej chladničky“) sa uskutoční 21.12.2020 a víťaz bude 
oboznamený e-mailom a taktiež vyhlásený na profiloch Treska na Facebooku a Instagrame.  
5. Nevýherné tégliky nabádajú spotrebiteľa na registráciu do e-shopu www.treskoslovensko.skz, 
ktorou automaticky získava 10 treskoinov, ktoré môže uplatniť na nákup v e-shope. 
 
 
 

 

 

 

mailto:treskoslovensko@ryba.sk
http://www.treskoslovensko.sk/
http://www.treskoslovensko.skz/


 

V. Ceny pre výhercov 

Označenie téglika Názov výhry Počet výhier 

 

Pobyt 
v prezidentskom 
apartmáne Hotela 
Zelená Lagúna**** 
 

1 

 

TreskoMikina 50 

 

Treskotričko 100 

 

Kartón 
Treskoslovenskej 
Tresky 

50 

 

Séria 
TreskoMagnetiek 
 

200 

 

Séria 
TreskoOdznakov 

200 

 

Plagát A3 s 
kalendárom 
 

400 

Bonusová výhra pre jedného vyžrebovaného 
spomedzi registrovaných užívateľov e-shopu 
www.treskoslovensko.sk 

Natreskaná 
chladnička 
 

1 

 

10 Treskoinov (1 €) Nevýherné 
tégliky 



 
1 x hlavná výhra: Pobyt v prezidentskom apartmáne Hotela Zelená Lagúna**** 
Ubytovanie: Luxusné ubytovanie (pre 2 osoby na 2 noci) s 2 spálňami a 3 kúpeľňami, vlastným barovým 
pultom a súkromným výťahom do apartmánu a Jacuzzi. 
https://zelenalaguna.sk/sk/ubytovanie/prezidentsky-apartman/ 
Stravovanie: 2x raňajky pre 2 osoby, 2x obed pre 2 osoby, 2x večera pre 2 osoby 
 
 
VI. Odovzdávanie výhier  
1. Po ukončení súťaže môže výherca výhernú cenu prijať, alebo odmietnuť.  
2. Odovzdávanie hlavnej výhry (uvedenej v časti V.) sa uskutoční verejne, za účasti organizátora a 
spoluorganizátora súťaže.  
2. Odovzdávanie ostatných výhier (uvedených v časti V.) sa uskutoční neverejne a bude výhercovi 
zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 
formu odovzdania výhry. Podmienkou pre doručenie výhry je, aby výherca organizátorovi súťaže 
poskytol svoje osobné údaje nevyhnutné pre doručenie, resp. odovzdanie výhry. Ak výherca cenu 
neprijal, má právo kedykoľvek požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol pri 
nahlásení výherného viečka.  
4. V prípade, že sa výherca o výhru neprihlási v termíne do 11.12.2020, cena prepadá. Organizátor je 
oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia  
5. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne 
úkony, alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej 
zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.  
6. Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa 
podmienky účasti Súťažiaceho definované pre účely tejto Súťaže. Výhry si môže výherca uplatniť iba 
na území Slovenskej Republiky. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné 
nepeňažné plnenie je vylúčená.  
6. Informácie o výhercoch budú uverejnené na www.treskoslovensko.sk, www.ryba.sk a 

https://www.facebook.com/milujemetresku vo formáte krstné meno, prvá iniciála priezviska a mesto. 

VII. Všeobecné ustanovenia  
1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť v odôvodnených 
prípadoch tak, že dôvod tejto zmeny bude zverejnený, a bez udania dôvodu len v prípade, ak bude 
uvedená zmena v prospech Súťažiacich. Tieto Pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných 
dodatkov k tomuto dokumentu.  
2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich 
sa tejto Súťaže. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.  
3. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený 
jednostranne vylúčiť takéto Súťažiaceho zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia.  
4. Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v Súťaži, ani požadovať zámeny v 
položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré 
sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo Súťaže 
neexistuje právny nárok.  
5. Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany doručovateľa. 
Organizátor Súťaže nezodpovedá za zničenie, poškodenie, stratu alebo krádež výhier počas 
doručovania doručovateľom. Zásielky sú počas prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného 
reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.  
6. Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú nemožnosť doručenia výhry spôsobenú zo strany 
výhercu udaním nesprávnych údajov doručenia.  
7. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor 
súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.  

https://zelenalaguna.sk/sk/ubytovanie/prezidentsky-apartman/
http://www.treskoslovensko.sk/
http://www.ryba.sk/
https://www.facebook.com/milujemetresku


8. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku V. 
týchto Pravidiel.  
9. Organizátor nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti výhercov a úhradu dane vyplývajúcej z 
výhry podľa zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Za účelom splnenia povinností výhercov podľa zák.  
č. 595/2003 Z.z. oznámi bude každému výhercovi oznámená presná hodnota jeho výhry najneskôr pri 
jej doručovaní Výhercovi.  
10. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností 
týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné 
ustanovenia týchto Pravidiel.  
11. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že 
ich bude v plnej miere dodržiavať.  
12. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v 
Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.  
13.Prevádzkovateľom (spracúvateľom) osobných údajov Súťažiacich je Organizátor a spoluorganizátor, 
ktorý si je povinný zabezpečiť predchádzajúci súhlas dotknutých osôb.  
14. Na Preberacom protokole vyjadrí Výherca svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 
Organizátorom podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktoré Organizátorovi poskytne za účelom preukázania odovzdania výhier, v 
rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a email. Organizátor môže takto 
získané osobné údaje Výhercu zaznamenávať, kopírovať, zhromažďovať, usporadúvať, zverejňovať v 
ich anonymizovanej podobe a môže ich sprístupniť spoločnostiam v rámci skupiny Tauris Group.  
15. Súťažiaci, ktorý poskytol/poskytne svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné 
údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdí, že bol 
organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe 
všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.  
16. Výherca berie na vedomie, že poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné a môže 
kedykoľvek slobodne písomne na adrese Organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, v 
súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
17. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi a Spoluorganizátorovi súhlas v zmysle ust. 
§ 11 a § 12 ods.1. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník na bezodplatné použitie jeho mena a 
priezviska v anonymizovanej podobe v prípade, ak sa stane Výhercom. Takéto meno a priezvisko 
Výhercu môže byť použité časovo, regionálne a vecne neobmedzene na reklamné a informačné účely 
Organizátora.  
18. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a 
záväzné. 
 
IX. Dostupnosť pravidiel súťaže  
1. Pravidlá upravujú práva a povinnosti Súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii propagačnej 
súťaže uskutočnenej podľa §3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
2. Pravidlá sa stávajú účinnými dňom ich zverejnenia na web stránke www.treskoslovensko.sk a 
https://www.facebook.com/milujemetresku.  
3. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť Pravidlá zverejnením nového znenia Pravidiel na Web 
stránke. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach 
týkajúcich sa tejto súťaže.  
4. Úplné Pravidlá Súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania Súťaže k dispozícii aj na adrese 
Organizátora: RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01. Skrátená informatívna verzia Pravidiel 
Súťaže bude poskytnutá na rôznych marketingových nosičoch umiestnených v prevádzkach 
Spoluorganizátora.  
 
V Košiciach 30.09.2020 

https://www.facebook.com/milujemetresku

