
Štatút súťaže „ Zaujímavosti z košických lesov“ na Facebook stránke  
Mestské lesy Košice a.s. 

  
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže „ Zaujímavosti z košických lesov“ na 
Facebook stránke Mestské lesy Košice a.s. , (ďalej len „súťaž“). Štatút a informácie uvedené 
v konkrétnom súťažnom príspevku záväzne upravujú pravidlá a podmienky uvedenej súťaže 
tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené. 
  

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 
  
1)         Vyhlasovateľom a zároveň organizátorom súťaže je spoločnosť Mestské lesy Košice 
a.s., so sídlom Južná trieda 11, 040 01 Košice, IČO: 31 672 981, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1310/V (ďalej len 
„vyhlasovateľ súťaže“). 
  

II. Účel súťaže 
  
1)         Cieľom súťaže je podpora informovanosti širokej verejnosti o košických lesoch,  
lesnom prostredí, prírodných, kultúrnych , technických, historických a lesohospodárskych 
zaujímavostiach  územia. 
2)         Súťaž bude spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku (statusu) 
(ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke Mestské lesy Košice a.s. 
  

III. Trvanie súťaže 
  
1)        Celkové obdobie trvania súťaže je priebežne od 1.8.2020 do 31.10.2020. Termíny 
konania jednotlivých kôl súťaže budú oznamované v príslušnom súťažnom príspevku na 
Facebook stránke Mestské lesy Košice a.s. 
  

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
 
1)         Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 
2)         Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu 
(ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII. bod 
1 tohto štatútu. 
  

V. Priebeh súťaže 
  
1)         Do súťaže sa účastník môže zapojiť spravidla zaslaním odpovede na otázku, resp. 
otázky zverejnené v konkrétnom súťažnom príspevku na email adresu: 
press@meleskosice.sk,  pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený aj 
v príslušnom súťažnom príspevku. 
2)         Každý účastník súťaže sa môže v rámci jedného kola zverejneného konkrétnym 
súťažným príspevkom, zapojiť do súťaže iba jedenkrát, t.j. zaslaním iba jednej odpovede.  
3)         Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže 
splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku. 
5)         Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jedného kola súťaže. 
6)         V rámci konkrétneho kola súťaže bude organizátorom súťaže vyžrebovaný jeden 
výherca. 
7)         Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov 
vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných 
dní od ukončenia príslušného kola súťaže. 
  
 



VI. Výhra a jej odovzdanie 
  
1)         Predmet výhry konkrétneho kola súťaže bude vždy nepeňažnej povahy (spravidla 
knižná publikácia, resp. úžitkový predmet) a bude uvedený v príslušnom súťažnom 
príspevku. 
2)         Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od 
termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany 
vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok, pričom bude zároveň vyzvaný, aby 
vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke Mestské lesy Košice a.s. 
prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín 
od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo 
výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže. 
3)         O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom 
súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy. 
4)         Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy 
výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje. 
5)         Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej 
lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech 
vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo 
strany vyhlasovateľa súťaže. 
6)         Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou 
cestou. Účastníci súťaže berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo 
požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom 
súťažnom príspevku. 
  

VII. Osobitné ustanovenia 
  
1)         Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia       
§ 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. 
2)         V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa 
riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo 
pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook 
stránke Mestské lesy Košice a.s. alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia 
a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa 
zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. 
3)         Vyhlasovateľ  súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných 
údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže 
nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou 
dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže. 
4)         Výhry v žiadnom prípade nepresiahnu sumu stanovenú príslušným zákonom              
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, sú od dane z príjmov oslobodené 
a nepodliehajú odvodom zdravotného a sociálneho poistenia.  
6)         Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú 
v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 
7)         Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže 
a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený v prípade výhercu uverejniť jeho meno 
a priezvisko vo vloženom komentári pod daný súťažný príspevok, ktorým oznámi výsledok 
žrebovania daného súťažného kola.  
8)         Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto 
súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, 
resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke Mestské lesy Košice a.s.  
 
 
 
  



VIII. Ochrana osobných údajov 
  
1)         Účasťou v súťaži účastník udeľuje bezodplatne súhlas na to, aby vyhlasovateľ súťaže  
ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko - 
za účelom zverejnenia výhercu na Facebook stránke Mestské lesy Košice a.s.,  a e-mail 
adresa - za účelom  prípadnej nutnej komunikácie s výhercom súťaže,a to po dobu od vstupu 
účastníka do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník 
súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu 
ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne. 
2)         Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo 
na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu 
spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, 
právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných 
údajov na marketingové účely. 
3)         Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí v rozsahu podmienok dohodnutých 
s vyhlasovateľom súťaže s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený pri použití automatizovaných, 
čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania 
zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje špecifikované v bode 1) v súlade             
s právnym poriadkom SR. 
 
  

IX. Záverečné ustanovenia 
  
1)         Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke formou odkazu na internetovú 
stránku www.meleskosice.sk, vyhlasovateľa Mestské lesy Košice a.s. a jeho originál je 
uložený u vyhlasovateľa súťaže. 
2)         Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu 
u vyhlasovateľa súťaže. 
  
   
vyhlasovateľ a zároveň organizátor súťaže:                                                     
Mestské lesy Košice a.s., so sídlom Južná trieda 11, 040 01 Košice, IČO: 31 672 981, 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vložka č. 
1310/V (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“). 
 
 
V Košiciach dňa 31.7.2020 
 
 
       
Ing. František Beli – predseda predstavenstva  
Ing. Miroslav Zajac EMBA – člen predstavenstva  
 

 

http://www.meleskosice.sk/

