
 
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1. Usporiadateľ súťaže 

 

1.1. Usporiadateľom reklamnej súťaže usporiadanej pod názvom „Vyhraj Mercedes-Benz A Class 

alebo ročnú rentu 25 000 €“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť K-BET, s.r.o., so sídlom Staré 

Grunty 13, Bratislava 841 04, IČO: 47 235 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I. (ďalej ako „usporiadateľ“). 

 

2. Doba trvania súťaže a miesto konania 

 

2.1.   Súťaž začína dňom 9.11.2018 a končí dňom 21.12.2018. 

2.2.  Miestom konania súťaže sú prevádzky KAJOT INTACTO, ktoré sú zapojené do    vernostného 

systému KAJOT INTACTO GOLD CLUB (ďalej len „prevádzka“): 

• BRATISLAVA BORY MALL, LAMAČ 6780, 841 07 

• BRATISLAVA – ALIZÉ, HURBANOVO NÁMESTIE 6, 811 01 

• DUNAJSKÁ STREDA, ŠPORTOVÁ 72, 929 01 

• ČADCA, UL. SLOBODY 3096/4D, 022 01 

• LEVICE, DOPRAVNÁ 14A, 934 01 

• NITRA, ČAJKOVSKÉHO 31, 949 11 

• NITRA, MOSTNÁ 68, 949 01 

• KOMÁRNO, TRŽNIČNÉ NÁMESTIE 912, 930 28 

• TRSTICE, 1187, 925 42 

• NOVÉ ZÁMKY, TURECKÁ 24, 940 02 

• NOVÉ ZÁMKY, M.R.ŠTEFÁNIKA 71, 940 02  

• ŠTÚROVO, HLAVNÁ 71 (OC AQUARIO), 943 01 

• ŽIAR NAD HRONOM, SNP 103, 965 01 

• ŽILINA, VEĽKÁ OKRUŽNÁ 59A (OC AUPARK, 2.NP), 010 01. 

 

3. Účastníci súťaže 

 

3.1  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaná 

vo vernostnom programe KAJOT INTACTO GOLD CLUB  v prevádzkach KAJOT INTACTO v 

Slovenskej republike  (ďalej len „účastník“). 

3.2  Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo 

ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z 

takých osôb vo vzťahu osôb blízkych. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je vylúčená 

ako výherca, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude predaná. 

 

4. Pravidlá súťaže 

 

4.1   Ak účastník získa počas konania súťaže 100 vernostných bodov v rámci vernostného    systému 

KAJOT INTACTO GOLD CLUB, a to v rámci hry v prevádzkach, získava 1 žrebovací lístok za 

každých získaných 100 vernostných bodov, ktorý mu na vyžiadanie vydá obsluha prevádzky. 

Žrebovací lístok sa skladá z dvoch častí, časť a) si účastník ponecháva a časť b) dá obsluhe 

prevádzky. Obsluha prevádzky potom vhodí časť b) žrebovacieho lístka do žrebovacieho 



 
 

osudia, ktoré je  umiestnené na viditeľnom mieste v každej  prevádzke. Podmienky pre 

získavanie vernostných bodov sú upravené na stránkach 

http://www.kajotintacto.sk/vernostny-program/ 

4.2   Počet žrebovacích lístkov nie je obmedzený. Každý účastník môže, pri splnení podmienok tejto 

súťaže, získať ľubovoľné množstvo žrebovacích lístkov a požiadať obsluhu prevádzky o ich 

vhodenie do osudia. 

 

5. Semifinálové žrebovania a výhry 

 

5.1   Na každej prevádzke budú prebiehať semifinálové žrebovania v termínoch uvedených v bode 

5.5, z ktorých každý prítomný vyžrebovaný účastník získa postup do GRAND FINÁLE a výhry 

uvedené v  bodoch 5.4 a 5.5 . Okrem vyžrebovaných účastníkov získajú priamy postup do 

GRAND FINÁLE prví 10 najlepší v poradí, ktorí získali najviac vernostných bodov vo 

vernostnom systéme KAJOT INTACTO GOLD CLUB v danej prevádzke ku dňu žrebovania 

v termínoch uvedených v bode 5.6.. V prípade, že nastane zhoda bodov pri viacerých 

účastníkoch súťaže, bude poradie číslované číslami 1. až 10. a na jednej priečke v poradí sa 

môže nachádzať viacero účastníkov s rovnakým počtom bodov. V takom prípade postupujú 

do finále všetci účastníci nachádzajúci sa na priečkach 1. až 10.. 

5.2  Semifinálové žrebovania budú prebiehať nasledovne: 

       Žrebovanie z osudia: 10 – krát. 

Na žrebovanie bude dohliadať osoba určená usporiadateľom (ďalej len „zodpovedná     

osoba“). Zodpovedná osoba zaháji žrebovanie tak, že zo žrebovacieho osudia vytiahne jednu 

časť b) žrebovacieho lístka a nahlas prečíta číslo vernostnej karty. Vyžrebovaný účastník musí 

byť osobne prítomný na žrebovaní. Potom je oprávnený a povinný prihlásiť sa o výhru 

bezprostredne po žrebovaní a prečítaní identifikačných znakov z vyžrebovanej časti b) 

žrebovacieho lístka. V prípade, že sa vyžrebovaný účastník o výhru bezprostredne neprihlási, 

zodpovedná osoba zopakuje číslo vernostnej karty. Ak sa ani na základe tejto opakovanej 

výzvy vyžrebovaný účastník neprihlási, jeho právo na uplatnenie výhry zaniká. V tomto 

prípade ohlási zodpovedná osoba márne uplynutie lehoty a následne vyžrebovanú časť b) 

žrebovacieho lístka z osudia vyradí a žrebovanie sa opakuje, až kým sa neprihlási ďalší 

vyžrebovaný účastník. Ďalšie žrebovanie podľa vyššie uvedených podmienok vykonáva vždy 

predchádzajúci vyžrebovaný účastník. Zodpovedná osoba vždy určuje a rozhoduje, či nárok 

na uplatnenie výhry vyžrebovaného účastníka tomuto z dôvodu neprihlásenia sa v lehote, 

prípadne nepredloženia dokladov určených na preukázanie sa, prípadne odmietnutie podpisu 

potvrdenia o prevzatí peňažnej výhry náleží alebo nie. Pri uplatnení výhry je účastník povinný 

preukázať sa vernostnou kartou a preukazom totožnosti, za účelom zistenia, či ide o 

vyžrebovaného účastníka. V prípade, že účastník odmietne predložiť preukaz totožnosti, platí, 

že sa účastník o výhru neprihlásil, so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Žrebovanie 

sa opakuje, až kým si 10 prítomných vyžrebovaných účastníkov neprevezme výhry. Účastník, 

ktorý má v osudí viac žrebov môže byť vyžrebovaný aj viackrát. Časti b) žrebovacích lístkov, 

ktoré neboli vyžrebované v prvom termíne žrebovania podľa bodu 5.5, ostávajú v osudí aj pre 

žrebovanie v druhom termíne žrebovanie podľa bodu 5.5. 

5.3   Peňažné a nepeňažné výhry budú zodpovednou osobou odovzdané pri splnení podmienok 

pre výplatu výhry bezprostredne po ukončení žrebovania.  

Vyžrebovaný účastník je pri prevzatí peňažnej výhry povinný potvrdiť prevzatie výhry písomne 

do protokolu o prevzatí výhry. Výhra mu bude vydaná až po písomnom potvrdení o prevzatí 

do preberacieho protokolu. V prípade odmietnutia podpisu preberacieho protokolu 



 
 

účastníkom nie je usporiadateľ prostredníctvom zodpovednej osoby povinný výhru vydať a 

účastníkovi zaniká právo na výplatu výhry. 

5.4 Nepeňažné výhry v I. semifinálových žrebovaniach sú pre všetky prevádzky nasledovné: 

 1. – 10. výhra 4 000 vernostných bodov 

5.5 Peňažné výhry v II. semifinálových žrebovaniach sú pre všetky prevádzky nasledovné: 

1. – 10. výhra     50 € 

5.6  Termíny semifinálových žrebovaní sú nasledovné: 

      Semifinálové žrebovanie bude prebiehať vždy od 19:00 hodiny. 

 

– KAJOT INTACTO Bory Mall, Bratislava    1.12.2018 a 19.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Komárno    30.11.2018 a 19.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Čadca    30.11.2018 a 19.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Žilina    30.11.2018 a 19.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Levice    30.11.2018 a 20.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Štúrovo      1.12.2018 a 20.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Hurbanovo nám., Bratislava 30.11.2018 a 20.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Dunajská Streda   30.11.2018 a 19.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Čajkovského, Nitra     1.12.2018 a 19.12.2018     

- KAJOT MONACO, Mostná, Nitra   30.11.2018 a 20.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Turecká, Nové Zámky    1.12.2018 a 20.12.2018   

- KAJOT INTACTO, M.R.Štefánika, Nové Zámky 30.11.2018 a 19.12.2018 

– KAJOT INTACTO, Žiar nad Hronom   30.11.2018 a 20.12.2018 

-  KAJOT INTACTO, Trstice      1.12.2018 a 20.12.2018  

         

5.7  Po skončení semifinálového žrebovania vyhotoví zodpovedná osoba zápis o priebehu    

žrebovania, do ktorého uvedie priebeh žrebovania, špecifikáciu jednotlivých častí b) 

žrebovacích lístkov, špecifikáciu výhercov a tento zápis podpíše. 

5.8   Nevyžrebované časti b) žrebovacích lístkov v semifinálových žrebovaniach, ponechá 

zodpovedná osoba v žrebovacom osudí za účelom ďalšieho žrebovania podľa bodu 6 - FINÁLE. 

5.9  Vyžrebované časti b) žrebovacích lístkov v semifinálových žrebovaniach dá zodpovedná osoba 

do osobitného osudia a po ukončení posledného semifinálového žrebovania dňa 20.12.2018 

zabezpečí usporiadateľ prevoz osudí pre GRAND FINÁLE do prevádzky „KAJOT INTACTO 

BRATISLAVA BORY MALL, LAMAČ 6780, 841 07“, v ktorej sa bude konať žrebovanie GRAND 

FINÁLE. Tu budú všetky výherné časti b) žrebovacích lístkov vyžrebovaných vo všetkých 

prevádzkach v rámci semifinálového žrebovania umiestnené do jediného osudia, ktoré bude 

následne použité pre GRAND FINÁLE.  

 

6.    FINÁLE žrebovanie a výhry a  GRAND FINÁLE žrebovanie a výhry 

 

6.1   Žrebovanie vo FINÁLE v nižšie uvedenom termíne vykonáva zodpovedná osoba určená 

prevádzkovateľom pre túto prevádzkareň. Vo FINÁLE prebehnú celkovo 4 žrebovania. 

Vyžrebovaný účastník musí byť osobne prítomný na žrebovaní. Vyžrebovaný účastník je 

oprávnený a povinný prihlásiť sa o výhru do piatich minút od žrebovania a prečítania 

identifikačných znakov z vyžrebovanej časti b) žrebovacieho lístka, inak jeho právo na 

uplatnenie výhry zaniká. V tomto prípade ohlási zodpovedná osoba márne uplynutie lehoty a 

následne vyžrebovanú časť b) žrebovacieho lístka z osudia vyradí a žrebovanie sa opakuje, až 

kým sa neprihlási ďalší vyžrebovaný účastník. Ďalšie žrebovanie podľa vyššie uvedených 



 
 

podmienok vykonáva vždy predchádzajúci vyžrebovaný účastník. Pri uplatnení výhry je 

účastník povinný preukázať sa vernostnou kartou a preukazom totožnosti, za účelom zistenia, 

či ide o vyžrebovaného účastníka. V prípade, že účastník odmietne predložiť preukaz 

totožnosti, platí, že sa účastník o výhru neprihlásil so všetkými z toho vyplývajúcimi 

dôsledkami. Zodpovedná osoba vždy určuje a rozhoduje, či nárok na uplatnenie výhry 

vyžrebovaného účastníka tomuto z dôvodu neprihlásenia sa v lehote, prípadne nepredloženia 

dokladov určených na preukázanie sa, prípadne odmietnutia podpisu potvrdenia o prevzatí 

peňažnej výhry náleží alebo nie. Žrebovanie sa opakuje, až kým si 4 prítomní vyžrebovaní 

účastníci neprevezmú výhry. Účastník, ktorý má v osudí viac žrebov môže byť vyžrebovaný aj 

viackrát. 

6.2  Termín FINÁLE je 21.12.2018 od 18:00 v prevádzkach Kajot Intacto. 

6.3  Peňažné výhry vo FINÁLE sú: 

2. – 5. cena     100 € 

6.4  Hlavnou cenou žrebovanou v  GRAND FINÁLE je  automobil Mercedes-Benz, typ A 180 d alebo 

1 ročná peňažná renta, pri ktorej bude počas dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov výhercovi hlavnej ceny vyplácaná pravidelná určená mesačná finančná čiastka, a to 

počas 1. – 11. mesiaci vo výške 2.000,- EUR a v 12. mesiaci vo výške 3.000,- EUR. 

6.5  Pri uplatnení práva na hlavnú cenu súťaže v GRAND FINÁLE je vyžrebovaný účastník, ktorý 

musí byť osobne prítomný počas žrebovania hlavnej ceny v ktorejkoľvek prevádzke (ďalej len 

„výherca hlavnej ceny“), po preukázaní splnenia podmienok pre výhru oprávnený a povinný 

rozhodnúť, či si ako výhru vyberá automobil Mercedes-Benz, typ A 180 d alebo 1 ročnú 

peňažnú rentu, pri ktorej bude počas dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov výhercovi hlavnej ceny vyplácaná pravidelná určená mesačná finančná čiastka, a to 

počas 1. – 11. mesiaci vo výške 2.000,- EUR a v 12. mesiaci vo výške 3.000,- EUR. 

Toto svoje rozhodnutie potvrdí písomne do protokolu o určení hlavnej ceny s tým, že toto 

rozhodnutie o hlavnej cene je nezvratné. Ak sa vyžrebovaný účastník neprihlási o hlavnú cenu 

do piatich minút od žrebovania a prečítania identifikačných znakov z vyžrebovanej časti b) 

žrebovacieho lístka, jeho právo na uplatnenie výhry zaniká. V tomto prípade ohlási 

zodpovedná osoba márne uplynutie lehoty a následne vyžrebovanú časť b) žrebovacieho 

lístka z osudia vyradí a žrebovanie sa opakuje. 

6.6  Výherca, ktorý si ako hlavnú výhru zvolil automobil, je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z.z. 

zaplatiť z čiastky prekračujúcej 350,- EURO daň z príjmov. V prípade poplatníka s 

neobmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. (ďalej len 

„slovenský rezident“) platí slovenský rezident daň sám, teda mu usporiadateľ súťaže vydá 

automobil a slovenský rezident je povinný sám z ceny automobilu prevyšujúcej 350,- EUR, 

ktorú mu oznámi usporiadateľ súťaže, odviesť daň z príjmov. V prípade poplatníka s 

obmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. (ďalej len 

„slovenský nerezident“) je daň z príjmu podľa právnych predpisov uhrádzaná tak, že 

usporiadateľ odvedie daň formou zrážok za výhercu. Slovenský nerezident je ako výherca, 

ktorý si zvolil ako výhru automobil, povinný do dvadsiatich dní od zvolenia si hlavnej ceny 

vložiť na účet usporiadateľa súťaže vedený u Všeobecnej úverovej banky č.ú./IBAN SK85 0200 

0000 0033 0898 7159 čiastku zodpovedajúcu platenej dani z príjmu, výšku ktorej oznámi 

usporiadateľ súťaže výhercovi po zistení, v ktorom štáte je výherca rezidentom, nakoľko táto 

skutočnosť má vplyv na výšku dane. Usporiadateľ súťaže následne odvedie daň za 

slovenského nerezidenta. V prípade, že slovenský nerezident svoju povinnosť vložiť daň na 

účet usporiadateľa súťaže v stanovenej lehote nesplní, mení sa jeho voľba automaticky na 

rentu s tým, že táto zmena je nezvratná. 



 
 

6.7 Usporiadateľ vydá výhercovi hlavnej ceny, ktorý si vybral  automobil, tento do 90 dní od 

žrebovania vo GRAND FINÁLE. O termíne a mieste odovzdania bude výherca hlavnej ceny 

vyrozumený podľa voľby - písomne, e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje, ktoré je 

výherca hlavnej ceny povinný oznámiť usporiadateľovi. Výherca hlavnej ceny je pri odovzdaní 

automobilu povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a dáva usporiadateľovi súhlas použiť 

odovzdávanie automobilu na reklamné účely. Prepis automobilu na výhercu hlavnej ceny 

prebehne bez zbytočného odkladu. Výherca hlavnej ceny je povinný poskytnúť 

usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na prepis automobilu na svoju osobu. 

Usporiadateľ nie je povinný odovzdať automobil skôr, než dôjde k prepisu automobilu na 

výhercu hlavnej ceny. Ak k prepisu a následnému odovzdaniu nedôjde do šiestich mesiacov 

od žrebovania FINÁLE, a to z dôvodu neposkytnutia súčinnosti výhercom hlavnej ceny, právo 

výhercu hlavnej ceny na výhru zaniká. 

6.8  Usporiadateľ nie je zodpovedný za vady automobilu. Výherca hlavnej ceny prevzatím 

automobilu preberá aj všetky práva na uplatnenie vád, ktoré mal usporiadateľ a je povinný 

uplatňovať vady u predajcu automobilu, kedy je mu spolu s automobilom odovzdaná aj všetka 

dokumentácia potrebná na uplatnenie vád. 

6.9  Výherca hlavnej ceny, ktorý si vyberie rentu, pri ktorej bude výhercovi hlavnej ceny počas 

jedného kalendárneho roka vyplácaná pravidelná mesačná čiastka v celkovej výške (súčte) 

25.000,- EUR spôsobom podľa bodu 6.4., súhlasí s vyplácaním hotovosti na ktorejkoľvek 

prevádzke KAJOT INTACTO, ktorú si vopred dohodne s usporiadateľom. Usporiadateľ začne 

rentu vyplácať nasledujúci mesiac po žrebovaní GRAND FINÁLE a určení hlavnej ceny, a to 

v 15-ty až 25-ty piaty deň v mesiaci, podľa dohody s výhercom hlavnej ceny, kedy je výherca 

hlavnej ceny povinný si túto osobne v dohodnutom termíne preberať. Výherca, ktorý si ako 

hlavnú výhru zvolil rentu, je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť z čiastky 

prekračujúcej 350,- EUR daň z príjmov, ktorú za neho vo forme zrážkovej dane odvádza 

usporiadateľ súťaže. Výhercovi teda bude vyplácaná pravidelná mesačná renta znížená o túto 

daň, t.j. usporiadateľ vynásobí pravidelnú mesačnú rentu počtom mesiacov (12 mesiacov) a 

od tejto čiastky odpočíta 350,- EUR. Z výslednej čiastky odpočíta vypočítanú daň. K zvyšnej 

čiastke pripočíta 350,- EUR a výsledný súčet vydelí počtom mesiacov, počas ktorých bude 

renta vyplácaná (12 mesiacov). Výsledná čiastka bude skutočnou výškou, ktorá bude 

výhercovi pravidelne vyplácaná počas dvanástich mesiacov. 

6.10  Po skončení žrebovania FINÁLE a  GRAND FINÁLE vyhotoví zodpovedná osoba zápis o 

priebehu žrebovania, do ktorého uvedie priebeh žrebovania, špecifikáciu jednotlivých častí b) 

žrebovacích lístkov, špecifikáciu výhercov a tento zápis podpíše. 

 

7.    Osobné údaje 

 

7.1  Účastník dáva svojou účasťou v súťaži svoj súhlas s tým, aby usporiadateľ, ako prevádzkovateľ 

podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zhromažďoval, uchovával a spracovával osobné údaje, a to nasledujúce údaje: 

meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailový kontakt, 

a to výlučne za účelom tejto súťaže a pre potreby následného marketingu. Účastník vyhlasuje, 

že bol poučený o svojich právach podľa § 15  a § 28 zákona o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Pod tým sa rozumie predovšetkým to, že poskytnutie 

osobných údajov prevádzkovateľovi za uvedeným účelom je dobrovoľné, že dotknutá osoba 

(účastník) má právo na prístup k nim, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne 

odvolať na adrese prevádzkovateľa a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť 



 
 

sa na Úrad a požadovať zodpovedajúcu nápravu. Touto nápravou je napr. zdržanie sa takého 

konania prevádzkovateľa, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, 

vykonanie opravy alebo doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie 

peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 28 zákona o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ (usporiadateľ) prehlasuje, 

že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného 

účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci 

prevádzkovateľa alebo inej fyzickej osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe 

zmluvy s prevádzkovateľom, a ďalšie osoby, ktoré budú mať k osobným údajom prístup na 

základe tohto súhlasu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po 

skončení pracovného pomeru alebo práce. Osobné údaje sú plne zabezpečené pred 

zneužitím. 

7.2   Súčasne podľa § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva účastník 

usporiadateľovi súhlas k telefonovaniu alebo posielaniu SMS na číslo telefónu uvedené 

účastníkom na účely priameho marketingu. 

 

8.     Záverečné ustanovenia 

 

8.1   Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej 

ukončenia. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou 

usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, 

či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu ohlási na webových 

stránkach www.kajotintacto.sk. 

 

V Bratislave, dňa 05.11.2018 

 


