
Pravidlá súťaže "Buď čo najrýchlejší!" ku kolekcii 
zberateľských kartičiek "Futbalové Slovensko 2017/18" 

 
1. Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom Súťaže s názvom "Buď čo najrýchlejší" (ďalej len "Súťaž") k produktu 
"Futbalové Slovensko 2017/18" (ďalej len „Produkt") je spoločnosť SportZoo, s.r.o. so 
sídlom Narcisová 46, 821 01 Bratislava, IČO: 47 44 22 55, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, vložka 92746/B (ďalej len "Usporiadateľ"). Usporiadateľ 
vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). 

 

2. Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem a motiváciu zákazníkov ku kúpe Produktu možnosťou 
vyhrať atraktívne ceny. 

 

3. Trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční od začiatku predaja produktu do vypredania zásob. Nadobudnutú 
výhru si môže výherca nárokovať najneskôr do 01.04.2018. 

 

4. Účastníci súťaže 

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá splní 
podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou: 

• zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Občiansky zákonník") 

• osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s 
reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 
Občianskeho zákonníka 

 

5. Podmienky súťaže 

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorému sa počas Trvania Súťaže 
podarí vyzbierať kompletnú kolekciu zberateľských kartičiek Produktu okrem setov "Podpis 
Slovenskí sokoli" a "Podpis Slovnaft Cup", ktorá spolu činí 231 kartičiek, do špeciálneho 
zberateľského albumu pre tento Produkt (ďalej len "album") a oznámi nám túto skutočnosť 
prostredníctvom e-mailu spolu s foto dokumentáciou všetkých kartičiek uložených v 
Albume a pokladničného bloku o zakúpení minimálneho množstva 39 balíčkov, ktoré je 
potrebné na vyzbieranie takéhoto počtu kartičiek, na info@sportzoo.sk, kde mu následne 
bude oznámené, či sa stihol umiestniť medzi prvými 60 odmenenými Účastníkmi Súťaže. 
O poradí Účastníkov Súťaže rozhoduje dátum a čas odoslania e-mailu s foto 
dokumentáciou vyzbieraných kartičiek a pokladničného bloku. 

Pokiaľ sa Účastník Súťaže stihne umiestniť medzi prvými 60 Účastníkmi Súťaže, ktorí 
spĺňajú všetky podmienky súťaže, nadobúda nárok na výhru a je povinný preukázať sa 
Albumom s vyzbieranými kartičkami a pokladničným blokom pri preberaní výhry. 



Usporiadateľ má právo si kedykoľvek vyžiadať od Účastníka Súťaže Album na kontrolu na 
adresu Usporiadateľa s doručením poštou (poštovné náklady hradí Účastník súťaže) alebo 
osobne, prípadne inou formou. Usporiadateľ je povinný Album vrátiť po čase nevyhnutnom 
na jeho kontrolu. Pokiaľ tak Účastník Súťaže po výzve neučiní, Usporiadateľ ho má právo 
zo súťaže vyradiť. 

Účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť len jeden raz a nesmie ďalej poskytnúť svoj 
album s vyzbieranými kartičkami ďalšej osobe pre jej zapojenie sa do Súťaže. V prípade 
takéhoto konania stráca Účastník súťaže okamžite nárok na výhru a je zo súťaže 
dodatočne vyradený. 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak nesplnil niektorú z Podmienok 
Súťaže. 

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so 
znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. 
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly 
vzniknuté počas Súťaže. 

 

6. Výhra 

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva výhry podľa nasledovného zoznamu. Účastníci Súťaže, 
ktorí nadobudnú právo na výhru, si vyberú 1 výhru z aktuálneho zoznamu výhier podľa 
poradia umiestnenia v Súťaži. Vybraná výhra bude zároveň odstránená zo zoznamu 
výhier. Aktuálny zoznam ostávajúcich výhier bude výhercovi odoslaný e-mailom. 

 
3x Stretnutie s "A" tímom reprezentácie pre 2 osoby 
3x Stretnutie s tímom reprezentácie "21" pre 2 osoby 
3x Zájazd pre 2 osoby na reprezentačný zápas 
3x VIP vstupenka na zápas reprezentácie pre 2 osoby 
3x VIP vstupenka na finále Slovnaft Cupu pre 2 osoby 
5x Vstup na vyhlásenie ankety Futbalista roka 2017 pre 2 osoby 
20x Vstupenka na zápas reprezentácie pre 2 osoby 
20x Miesto v tíme na zápase pod vedením futbalovej hviezdy 
 
 

7. Oznámenie výhry 
 
Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry odpoveďou na 
jeho e-mail. 

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od vzniku jeho nároku na 
výhru, stráca nárok na výhru. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre 
danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba 
čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. 

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. 
nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, stráca nárok na výhru. 

 
 
 
 



8. Osobné údaje 

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v 
rozsahu v akom sú potrebné pre účasť v Súťaži, môžu byť použité a uchovávané 
primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov 
môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na 
dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. 

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov, 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. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie 
súhlasu udeleného druhému z nich. 

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo 
sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s 
použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako 
automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o 
ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník 
dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka 
súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, 
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo 
prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním 
Súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na 
všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými 
spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo 
zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez 
vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek 
odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade 
s jeho určením poskytne. 

 

9. Dane 
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej 
alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie 
je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 

 

10. Osobitné ustanovenia 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku 
trvania ako aj podmienky Súťaže, dátum uskutočnenia súťaže, počet výhercov, ako aj 
druhy výhier, ktoré budú predmetom súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže 
usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody 
vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s 
neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny 
alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za 
peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej 
knižke alebo poistenia a pod.). 



Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade 
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a 
záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na 
stránke súťaží. 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito 
Pravidlami. 

 
V Bratislave, 23.07.2017 
SportZoo, s.r.o. 


