
 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

„ZÁJAZD NA ZÁPAS LIGY MAJSTROV – REAL MADRID VS. FC LIVERPOOL“  

 

Preambula 

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa 

oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto 

štatútu. 

 

I. 

Vyhlasovateľ súťaže 

1. Vyhlasovateľ tejto súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 

851 01 Bratislava, IČO 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I., v oddiele Sro, vo vložke číslo 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“), ktorá 

je v rámci udelených licencií prevádzkovateľom retransmisie programových služieb. 

 

II. 

Cieľ a trvanie súťaže  

1. Cieľom súťaže motivácia zákazníkov na zriadenie služby „Nová DIGI“. 

2. Súťaž prebieha v termíne odo dňa 01.05.2014 do 30.09.2014 (ďalej len „Doba trvania 

súťaže“).  

 

III. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa osoby, ktoré počas doby trvania súťaže platne uzatvorili 

s Vyhlasovateľom súťaže typovú Zmluvu o  poskytovaní služieb alebo dodatok, ktorým sa 

zaviazali využívať službu „Nová DIGI“. 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní partneri Vyhlasovateľa, ktorí nie sú 

oprávnení zúčastniť sa súťaže. 

 

IV. 

Pravidlá súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky počas Doby trvania súťaže.  

2. Do súťaže sú automaticky zaradené oprávnené osoby podľa čl. III. štatútu. 

 

V. 

Ceny 

1. Cenou v súťaži je zájazd na zápas Ligy Majstrov – Real Madrid Vs. FC Liverpool pre 2osoby. 

2. Zájazd pozostáva z úhrady spätných leteniek pre 2 osoby, ubytovania pre 2osoby 

v 4hviezdičkovom hoteli Husa Princess Madrid, 2 kusov vstupeniek na zápas a poistenia. 

 

VI. 

Výhercovia 

1. Výhercom súťaže sa stane 1 vyžrebovaný zákazník počas Štúdia Ligy majstrov vysielanom 

programovou službou DIGI SPORT 3 dňa 30.09.2014 zúčastnený na súťaži, ktorý splnili 

podmienky uvedené v článku III. a článku IV. tohto štatútu. 

2. Výherca ceny bude o výhre informovaný telefonicky a prostredníctvom web stránky 

www.digislovakia.sk zo strany Vyhlasovateľa súťaže, a to bezodkladne po uskutočnení 

žrebovania, teda vo vysielaní programovej služby DIGI SPORT 3. 

 

VII. 

Žrebovanie 

1. Žrebovanie sa uskutoční dňa 30.09.2014 v sídle Vyhlasovateľa súťaže v priamom vysielaní 
o cca 19.55 hod.. Do žrebovania budú zaradené osoby zúčastnené na súťaži, ktoré spĺňajú 

všetky podmienky účasti v súťaži dané týmto štatútom.  

 



 

VIII. 

Súhlas so zverejnením osobných údajov 

1. Na spracovanie a zverejnenie osobných údajov výhercov zo strany Vyhlasovateľa súťaže v 

súvislosti so súťažou, osoba zúčastnená na súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže výslovný 

a nepodmienený súhlas.  

IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do 

tejto doby môže Vyhlasovateľ súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia 

štatútu bez dodržania podmienok tohto štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi 

súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by 

Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania 

súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní 

oboznámením na predajných miestach Vyhlasovateľa súťaže alebo na internetovej adrese 

www.digi-tv.sk alebo www.digislovakia.sk.  

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných 

údajov  osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.  

3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.  

4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. 

Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na www.digislovakia.sk.  

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že 

nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ 

a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.  

6. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.  

7. V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa 

výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu 

nejasnosti v štatúte.  

8. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 

40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže 

alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ 

súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.  

9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. 

Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii 

na internetovej adrese www.digi-tv.sk alebo www.digislovakia.sk. 

10. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom 

organizátora.  

  

V Bratislave, dňa 01.05.2014 

 

 

Vyhlasovateľ súťaže 

  

 

 

 

Marcel Šatanek      Oliver Felzeghy 

konateľ DIGI Slovakia, s.r.o.     konateľ DIGI Slovakia, s.r.o. 
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