
 

 

 „Vyhraj AUTOLEKÁRNIČKU od V-Consulting“ (PODMIENKY SÚŤAŽE) 
 
 
Marek Vitkovský V-Consulting, Šafárikova 2817/3, 955 01  Topoľčany, zapísaný                               
v Živnostenskom registri pod číslom: 470-17133 (OÚ Topoľčany), IČO: 4753445 (ďalej len        
V-Consulting) 
 
týmto vyhlasuje,  
 
že poskytne Výhru (tak ako je definovaná v článku 2.1 nižšie) osobe, ktorá splní podmienky 
podľa článku 1.1 za súčasnej aplikácie článku 1.2 týchto Podmienok Súťaže (Súťaž). 
 
V-Consulting preto vydáva tieto Podmienky Súťaže podľa §850 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). 

1. VZNIK NÁROKU NA VÝHRU 
 

1.1. V-Consulting sa zaväzuje poskytnúť Výhru (tak ako je definovaná v článku 2.1 nižšie) osobe, 
ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky za súčasnej aplikácie článku 1.2 Podmienok 
Súťaže: 

a) je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18. (slovom: osemnásty) rok veku plne spôsobilou             
na právne úkony; 

b) sa zapojí do Súťaže tým, že splní nasledovné podmienky: 
1. stane sa fanúšikom na našej stránke www.facebook.com/VConsultingSK 
2. zdieľa súťažný obrázok na svojej facebook stránke 
3. do komentára napíše „AUTOLEKÁRNIČKA OD V-CONSULTING“ 

c) nie je zamestnancom V-Consulting 
d) bude vyžrebovaná V-Consulting podľa článku 3 týchto Podmienok Súťaže spomedzi 

všetkých účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky podľa tohto článku písm. a) až c). 
 

Ak účastník nesplní čo i len jednu podmienku podľa článku 1.1, nárok na Výhru (tak ako                   
je definovaná v článku 2.1 nižšie) mu nevznikne. 

 
1.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností: 

a) účastník Súťaže, ktorý splní podmienky podľa článku 1.1 a) až c) týchto Podmienok Súťaže 
bude zaradený do žrebovania o Výhru. 

b) Súťaže sa môžu zúčastniť tak klienti V-Consulting, ako aj osoby, ktoré nie                                
sú klientmi V-Consulting, 

c) Výhru môže získať aj osoba, ktorá v minulosti získala výhru/bonus v rámci inej 
súťaže/akcie vyhlásenej V-Consulting kedykoľvek pred vyhlásením alebo počas vyhlásenia 
tejto Súťaže, 

d) každý účastník Súťaže môže získať maximálne jednu Výhru (tak ako sú definovaná                
v článku 2.1 nižšie). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/VConsultingSK


 

 

2. VÝHRA 
 

2.1. V-Consulting poskytne výhru v Súťaži 2 (dvom) výhercom, ktorí splnia podmienky podľa 
článku 1.1 týchto Podmienok Súťaže (Výherca), pričom výhry budú nasledovné: 

a) AUTOLEKÁRNIČKA 
 

(výhry podľa bodu a) ) ďalej spolu ako Výhry a každá samostatne aj ako Výhra).  
  

Prvý dvaja Výhercovia, ktorí splnia podmienky podľa článku 1.1 a) až c) a budú vyžrebovaní podľa 
článku 3.1 týchto Podmienok Súťaže (alebo ich Náhradníci vyžrebovaní podľa článku 3.2 týchto 
Podmienok Súťaže) získajú Výhru podľa písm. a) tohto článku Podmienok Súťaže. 
 
2.2. Pokiaľ sa V-Consulting s Výhercom nedohodne inak, V-Consulting zašle Výhercovi Výhru 

najneskôr do 30.11.2013 na adresu, ktorú je Výherca spolu so svojim menom      a priezviskom 
povinný oznámiť V-Consulting v lehote 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia výsledkov 
podľa článku 4.1 týchto Podmienok Súťaže. V prípade, že Výherca neoznámi V-Consulting 
svoje kontaktné údaje na doručovanie (t.j. meno, priezvisko a adresa na doručenie Výhry)        
v lehote podľa predchádzajúcej vety, nárok na Výhru mu zaniká. Uvedené sa primerane 
aplikuje aj vo vzťahu k Náhradníkovi vyžrebovanému podľa článku 3.2 týchto Podmienok 
Súťaže ako aj Výhercovi vyžrebovanému v Opätovnom žrebovaní podľa článku 3.3 týchto 
Podmienok Súťaže. 
 

2.3. V-Consulting si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka Súťaže zo Súťaže a účastníkovi Súťaže, 
ktorý splnil príslušné podmienky Súťaže nárok na Výhru zaniká v prípade, že: 

 
 V-Consulting má dôvodné podozrenie, že sa účastník Súťaže dopustil akéhokoľvek 

podvodu. V takomto prípade má V-Consulting právo podať oznámenie na príslušný úrad 
činný v trestnom alebo priestupkovom konaní, 

 V-Consulting má dôvodné podozrenie, že sa účastník Súťaže dopustil zneužitia Podmienok 
Súťaže alebo konal v rozpore s dobrými mravmi, 

 účastník Súťaže splnil podmienky podľa týchto Podmienok Súťaže ľstivým konaním resp. 
konaním, ktoré by bolo možné označiť za podvodné 

 

2.4. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nemá vymáhateľný právny nárok 

3. ŽREBOVANIE 
 

3.1. V-Consulting vykoná dňa 30.09.2013 žrebovanie a vyžrebuje: 
a) 2 (dvoch) Výhercov Výhry (v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok Súťaže) spomedzi 

všetkých účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky podľa článku 1.1 a) až c) týchto 
Podmienok Súťaže; a 

b) 2 (dvoch) náhradníkov Výhercov vyžrebovaných podľa tohto článku písm. a), (samostatne 
Náhradník, spolu ako Náhradníci), ktorým vznikne nárok na Výhru za podmienok podľa 
bodu 3.2. týchto Podmienok Súťaže. 
 

3.2. Pokiaľ Výhercovi vyžrebovanému podľa článku 3.1. a) zanikne nárok na Výhru                             
z akéhokoľvek dôvodu podľa týchto Podmienok Súťaže, nárok na Výhru vzniká Náhradníkovi 
vyžrebovanému podľa článku 3.1. b) Podmienok Súťaže. 
 



 

 

3.3. V prípade, ak aj Náhradníkovi zanikne nárok na Výhru z akéhokoľvek dôvodu podľa týchto 
Podmienok Súťaže, V-Consulting si vyhradzuje právo vykonať opätovné žrebovanie 
(Opätovné žrebovanie). V-Consulting bude postup podľa tohto článku 3.3. opakovať až kým 
nedôjde k odovzdaniu všetkých Výhier Výhercom. 

4. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 
 

4.1. Bez zbytočného odkladu po vykonaní žrebovania, V-Consulting zverejní výsledky žrebovania 
na svojej stránke www.v-consulting.sk a/alebo na facebookovom profile V-Consulting               
a následne bude kontaktovať Výhercov prostredníctvom facebook profilov, ktoré sa zapojili 
do súťaže podľa článku 1.1 písm. b) Podmienok Súťaže. 

5. SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM ÚDAJOV  
 

5.1. Výherca Súťaže súhlasí so zverejnením údajov ako (i) mena, (ii) mesta z ktorého pochádza                          
na internetovej stránke V-Consulting www.v-consulting.sk, iných internetových stránkach 
propagujúcich činnosť/služby V-Consulting a ďalej na sociálnej sieti Facebook, Twitter             
v rámci propagácie činnosti/služieb V-Consulting v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane 
osobných údajov. 
 

5.2. Súhlas udelený podľa článku 5.1 Podmienok Súťaže sa udeľuje na dobu neurčitú. 
 

5.3. Osoby, ktoré udelili svoj súhlas podľa článku 5.1 a 5.2 Podmienok Súťaže                                      
sú oprávnené kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu sa musí uskutočniť 
písomným oznámením doručeným V-Consulting. Odvolanie je účinné od prvého pracovného 
dňa bezprostredne nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené                
V-Consulting. 

6. DOBA PLATNOSTI SÚŤAŽE, ZMENA PODMIENOK, ZODPOVEDNOSŤ                       
A ODVOLANIE SÚŤAŽE 

 
6.1. Podmienky tejto Súťaže možno splniť od 06.09.2013 do 29.09.2013, pokiaľ v týchto 

Podmienkach Súťaže nie je uvedené inak (Platnosť Súťaže). 
 

6.2. V-Consulting má právo pred uplynutím Platnosti Súťaže meniť Podmienky Súťaže ako             
aj Platnosť Súťaže; toto právo môže V-Consulting uplatniť kedykoľvek pred uplynutím 
Platnosti Súťaže a vždy rovnakým spôsobom ako uverejnila samotné Súťažné Podmienky. 
Zmeny Podmienok Súťaže sa stávajú účinné 5. dňom od zverejnenia. 

 
6.3. Pred uplynutím Platnosti Súťaže môže V-Consulting odvolať Súťaž len zo závažných dôvodov, 

najmä, nie však len v prípade ak okolnosti, z ktorých V-Consulting zrejme vychádzal pri 
vyhlásení tejto Súťaže, sa do tej miery zmenili, že od V-Consulting nemožno rozumne 
požadovať, aby poskytol Výhru. Odvolanie Súťaže pred uplynutím Platnosti Súťaže                    
je V-Consulting povinný oznámiť rovnakým spôsobom ako uverejnil Súťaž. 

 



 

 

6.4. Ak V-Consulting uplatní právo na odvolanie Súťaže podľa článku 6.3., žiadnemu                           
z účastníkov nevznikne voči V-Consulting (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody,   
ani (iii) žiadny iný nárok akejkoľvek povahy. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok Súťaže stanú neplatnými, neúčinnými alebo 
spornými v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa taký 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom najbližší. 
 

7.2. Ak sa tieto Podmienky Súťaže odvolávajú na všeobecne záväzné právne predpisy, rozumejú  
sa nimi právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. 

 
7.3. Tieto Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.09.2013. 

 
 
 
 
V Topoľčanoch dňa 06.09.2013 
 
 
 
Marek Vitkovský V-Consulting 

 


