
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ODMEŇOVANIA 
„Byť verný sa oplatí“ 
(ďalej len „Pravidlá“) 

  
  

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

  
1.1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže a extra odmeňovania zákazníkov s názvom 
„Byť verný sa oplatí“ (ďalej len „Súťaž a Odmeňovanie“) je spoločnosť VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., 
so sídlom Holubyho 85, 902 01 Pezinok, IČO: 35 836 113, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26526/B (ďalej len „Usporiadateľ“).  
  

Článok 2 
Miesto a čas konania Súťaže a Odmeňovania 

  
2.1. Súťaž prebieha v značkových predajniach Matyšák (Vinotékach Matyšák a predajniach 
Matyšák Shop - zoznam v Prílohe č.1) (ďalej len „Predajňa“) v období od 1. 12. 2022 (00:00:01 
hod) do 21. 12. 2022 (23:59:59 hod.) (ďalej len „Čas konania Súťaže“). 
2.2. Odmeňovanie prebieha v značkových predajniach Matyšák (Vinotékach Matyšák a 
predajniach Matyšák Shop - zoznam v Prílohe č.1) (ďalej len „Predajňa“) v období od 1. 12. 
2022 (00:00:01 hod) do 23. 12. 2022 (23:59:59 hod.) (ďalej len „Čas konania Odmeňovania“) 
alebo do vypredania zásob. 
  
  

Článok 3 
Podmienky účasti v Súťaži 

  
3.1.  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorej adresa na 
doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky a splní všetky 
podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto Článku 3 nižšie (ďalej len „Súťažiaci“). (ďalej len 
„Súťažiaci“). 
  
3.2.  Podmienky účasti v Súťaži sú nasledujúce: 
  

a. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak je zaregistrovaný, alebo sa zaregistruje v čase 
konania Súťaže do vernostného systému Usporiadateľa. Do Súťaže sa zapojí ak 
zakúpi tovar z ponuky Usporiadateľa v Predajni v hodnote minimálne 1€ na jednom 
pokladničnom bločku a následne tento blok vhodí do súťažnej urny nachádzajúcej sa 
v Predajni pokladničný blok, ktorý obdrží od obsluhy Predajne.  

b. Účasť v Súťaži je podmienená členstvom vo vernostnom systéme Usporiadateľa a 
nákupom akýchkoľvek výrobkov z ponuky Usporiadateľa ponúkaných na predaj v 
Predajniach Usporiadateľa v hodnote aspoň 1€; 

c. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť opakovane v Čase trvania Súťaže a Výhercom sa 
Súťažiaci môže stať iba raz (počíta sa výhra zo žrebovania, kedy bol súťažiaci 
vyžrebovaný prvý krát); 



d. zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich rodinní príslušníci 
(manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci) 

 
(spolu ďalej len „Podmienky účasti v Súťaži“). 
  

Článok 4 
Podmienky účasti v Odmeňovaní 

  
4.1.  Odmeňovania sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorej adresa 
na doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky a splní všetky 
podmienky účasti v Odmeňovaní uvedené v tomto Článku 4 nižšie (ďalej len 
„Odmeňovaný“). 
  
4.2.  Podmienky účasti v Odmeňovaní sú nasledujúce: 
  

a. Odmeňovaný sa zapojí do Odmeňovania, ak je zaregistrovaný, alebo sa zaregistruje 
v čase konania Odmeňovania do vernostného systému Usporiadateľa. Do 
Odmeňovania sa zapojí dvomi spôsobmi, ktoré je možné kombinovať: 

1. Ak zakúpi aspoň 2 ks vína z línie Prestige, Prestige Gold, Oak Wood, 
Limitované edície vín alebo Sekt, Odmeňovaný zákazník dostane ako odmenu 
víno z línie Prestige. Toto sa nevzťahuje na vína v akcii Víno mesiaca alebo Hit 
týždňa 

2. Ak je hodnota nákupu na bločku viac ako 80 € (slovom „osemdesiat eur“), 
Odmeňovaný zákazník dostane prestížne poháre značky Stölzle podľa svojho 
výberu a podľa dostupnosti v danej Predajni.   

b. Odmeňovaní sa môžu do Odmeňovania zapojiť opakovane, avšak maximálne 1 x za 24 
hodín na jedno ID vo vernostnom systéme.  

 
(spolu ďalej len „Podmienky účasti v Odmeňovaní“). 

 
Článok 5 

Vyhodnotenie Súťaže a výhry 
  
5.1.  Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom 
výhradne v kompetencii Usporiadateľa. 
  
5.2.  Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej 
len „Výherca“). Výherca bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých pokladničných blokov 
zozbieraných na danej Predajni usporiadateľa. Na pokladničnom bloku sa nachádza 
identifikačné číslo zákazníka Vernostného systému, na základe ktorého identifikujeme 
Výhercu. Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom v každej Predajni náhodným výberom. 
V každej Predajni sa budú konať tri žrebovania. Prvé v termíne 8.12.2022 o 10:00, 
druhé 15.12.2022 o 10:00 a tretie 22.12.2022 o 10:00 v priestoroch Usporiadateľa. 
Vyžrebovaných bude 234 Výhercov, pričom v prvom žrebovaní sa na každej Predajni 
vyžrebujú 3 Výhercovia, spolu 78 Výhercov, v druhom žrebovaní sa na každej Predajni 
vyžrebujú 3 Výhercovia, spolu 78 Výhercov a v treťom žrebovaní sa na každej Predajni 



vyžrebujú 3 Výhercovia. Traja Výhercovia v prvom, druhom a treťom žrebovaní v každej 
Predajni získajú náhodne: 
 

- Set 2 ks Prestige vín v hodnote približne 18 € s DPH  
alebo 

- Set 3 ks Prestige vín v hodnote približne 27 € s DPH  
alebo 

- Set 6 ks Prestige vín v hodnote približne 50 € s DPH  
 
 

 
ďalej len („Výhra“). 
 
5.3.  Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-
mailu, ktorý Súťažiaci uviedol pri registrácii do vernostného systému, do 7 (sedem) 
pracovných dní od jeho vyžrebovania. V prípade, ak Výherca na telefonát alebo e-mailovú 
správu o výhre v Súťaži nebude reagovať do 7 (sedem) kalendárnych dní od kontaktovania, 
stráca nárok na výhru.  
  
5.4. Výhry budú odovzdané Výhercom v predajni, v ktorej bol Výherca vyžrebovaný. V 
prípade, ak si Výherca nepreberie výhru do 30 dní od oznámenia, že bol vyžrebovaný ako 
Výherca,  výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.  
 
5.5. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa 
nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť 
alternatívne plnenie v peniazoch. 
  
 

Článok 6 
Vylúčenie Súťažiaceho 

  
6.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na 
Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá. 
  
6.2.  Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý: 
  
a) svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené 
technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);  
b) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby;  
c) zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných 
služieb;  
d) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami. 
e) za podvodné konanie sa považuje aj úmyselná požiadavka rozdeliť jeden bloček na 
viacero menších 
  
 



6.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V 
prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po 
tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi 
alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry. 
  

Článok 7 
Osobné údaje 

  
7.1. Pri vyplnení údajov vernostného systému v Predajni udeľuje Súťažiaci/Odmeňovaný 
Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o 
ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných 
údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický 
kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia 
súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry). 
 
 7.2.  Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie 
uvedené účely. Osobné údaje nebudú zverejňované. 
  
Poučenie: 
  
•      Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá 
právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných 
údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e-
mailovej adrese marketing@vinomatysak.sk. 
  
•      Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, 
pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; 
napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme 
zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú 
osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, 
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod. 
  
•      Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade 
ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa. 
  
•      V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní 
námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované. 
  
•      Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento 
súhlas kedykoľvek odvolať. 
  

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

  
8.1. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto 
Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s 



príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú 
hranicu. 
  
8.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž a Odmeňovanie kedykoľvek predčasne ukončiť, 
prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak 
podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov 
riadny priebeh Súťaže. 
  
8.3. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený 
požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň 
Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať. 
  
8.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a 
hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo 
kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť. 
  
8.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku 
účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných 
na priebeh Súťaže a účasť v nej. 
  
8.6. Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce 
sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na e-mailovú adresu: 
marketing@vinomatysak.sk kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej 
skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté. 
  
8.7.  Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné. Pravidlá súťaže sú k 
dispozícii na webovej adrese www.vinomatysak.sk a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa. 
  
  
V Pezinku dňa 29. 11. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vinomatysak.sk/statut


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č.1 
 
ZNAČKOVÉ PREVÁDZKY MATYŠÁK ZAPOJENÉ DO SÚŤAŽE 
 
Prevádzky Matyšák Shop 

- Hotel Matyšák, Pražská 15, Bratislava 

- OC Galéria (Tesco), Panónska cesta 25, Bratislava 

- VGB, Holubyho 85, Pezinok 

- Záhorácka 54, Malacky 

- Námestie 1. mája 9/A, Senec 

- Námestie Kossutha 4, Komárno 

- Podzámska 2, Nové zámky  

- OC Promenada, Nitra 

- OC Aupark, Žilina 

- Nálepkova 42, Piešťany 

- Hlavná 978, Galanta  

- OC Novum, Prešov 

- OC Laugaricio, Trenčín 

- OC Aréna, Trnava 

- OC Aupark, Košice 

- OC Forum, Poprad 

 

Vinotéky Matyšák 

- Priemyselná 4, Trnava 

- Ďurková 18, Nitra 

- Pribinova 2894, Čadca 

- Mýtna 1, Bratislava 

- Lenardova 18, Bratislava 

- Jégeho 7, Bratislava 

- Chalupkova 7, Bratislava 

- Slovenská 12, Prešov 

- Antona Bernoláka 7, Žilina 



- Horná 32, Banská Bystrica 


