
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
 

„Vyzbieraj všetky dieliky Puzzle a vyhraj podpisovú kartu” Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá 
súťaže s názvom „Vyberaj všetky dieliky Puzzle a vyhraj podpisovú kartu“ umiestnené na 
webstránke Sportzoo, s.r.o, www.sportzoo.sk (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným 

dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a 
zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 

 
I. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

 
1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Sportzoo, s.r.o, so sídlom Narcisová 46 82101 Bratislava, 

IČO: 47442255, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka č. 12. 92746/B. 

 
2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Sportzoo, s.r.o, so sídlom Narcisová 46 82101 Bratislava, 

IČO: 47442255, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka č.2.). 

 
II. ÚČEL SÚŤAŽE 

 
  1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia vyhlasovateľa súťaže a jeho produktov. 

 
III. TRVANIE SÚŤAŽE 

 
1. Súťaž bude prebiehať od 30.12.2022 do minút všetkých súťažných cien (ďalej len „obdobie 

trvania súťaže“). 
 

IV. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE 
 

1. Súťaž sa uskutočňuje na území Českej a Slovenskej republiky. 
 

2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži podľa 
článku. V tomto štatúte (ďalej len „účastník súťaže“). 

 
V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE 

 
1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledujúcim spôsobom: Vyzbiera všetky dieliky 

Puzzle z 1. série Tipos Extraligy 22/23, zaregistruje všetkých 9 kódov na stránke 
www.sportzoo.cz/souteze alebo www.sportzoo.sk/sutaze a vyberie si jednu z dostupných kartičiek 

hráčov Tipos Extraligy. 
 

2. Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť aj viackrát v priebehu celého trvania súťaže. 
 

3. Súťažiaci si vyberá z voľných kartičiek hneď po zaregistrovaní kódov. Čím skôr získa 9 dielikov 
Puzzle, tým je jeho šanca na zisk požadovanej kartičky vyššia. 

 
4. Pokiaľ súťažiaci vyzbiera všetky dieliky Puzzle Quest, avšak na webe vyhlasovateľa súťaže už 

nebude dostupná žiadna z cien, súťažiaci nebude mať nárok na výhru. 
 



VI. VÝHRA A JEJ PREDANIE 
 

1. Predmetom výhry v súťaži sú tieto ceny: Karta hráča Tipsport ELH s limitom 10ks. K dispozícii sú 
karty piatich hráčov (Hačšák, Melicherčík, Záborský). Dohromady je v súťaži 30 kariet. 

 
2. Účastník súťaže môže počas celej súťaže získať aj viac výhier. 

 
3. Organizátor súťaže zašle výhry jednotlivým výhercom súťaže do 60 pracovných dní, a to na 

adresu oznámenú príslušným výhercom pri registrácii kódov Puzzle Quest. V určitých prípadoch 
(napr. keď dôjde k omeškaniu podpísania víťazných kariet samotným hráčom) môže dodanie výhry 

trvať dlhšie ako 60 pracovných dní. 
 

4. Pokiaľ výherca výhru odmietne alebo zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v 
dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá 
v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu 

zo strany vyhlasovateľa súťaže/organizátora súťaže. 
 

5. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nemožno ju vymáhať súdnou cestou. Výsledky 
súťaže sú konečné. Na základe udeleného súhlasu s podmienkami súťaže na webstránke 

www.sportzoo.cz alebo www.sportzoo.sk účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať 
výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže tiež berú na vedomie, že 

výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, než je výhra uvedená v 
odseku 1 tohto článku. 

 
VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle 

ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti v súťaži vylúčení. 
 

2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom 
organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, 

nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa 
súťaže. 

 
3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho 

usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť 
podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo bez 

oznámenia a akékoľvek náhrady zablokovať účasť v súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa 
zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

4. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia 
kontaktných údajov uviedol nesprávne číslo bankového účtu alebo nesprávnu adresu, na ktorú mu 

mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné 
dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa 

súťaže alebo organizátora súťaže. 
 

5. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré 
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 



 
6. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže až tým, že 

vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné 
zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako aj tieto použiť na reklamné a 
propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu. 

 
7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže 

kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. 
pravidiel zverejní na webstránke www.sportzoo.store 

 
VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
1. Účelom spracovania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi účastníkom súťaže a 
organizátorom v súlade s ustanoveniami tohto štatútu. Organizátor bude získavať údaje priamo od 
účastníka súťaže. Organizátor archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa účastníka súťaže len 

po lehotu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje účastníka súťaže nebudú 
poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe okrem prípadov, keď túto povinnosť ukladá osobitný 

právny predpis. Poskytnuté osobné údaje organizátor nezverejňuje. Cezhraničný prenos osobných 
údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov organizátor 

nerealizuje. 
 

2. Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od organizátora prístup k informáciám o spracovaní jeho 
osobných údajov, a to: 

• zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, 
• opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, 

• vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel ich spracovania, ak bol odvolaný súhlas na ich 
spracovanie za predpokladu, že sú údaje spracovávané na základe súhlasu, ak sú osobné údaje 

spracovávané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis, 
• obmedzenie spracovania osobných údajov, 

• odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol účastník súťaže organizátorovi v štruktúrovanom 
strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracovávané automatizovane a ktoré sú zároveň 

spracovávané na základe zmluvy alebo súhlasu. 
 

3. Dotknutá osoba má tiež právo: 
• namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré organizátor spracováva na právnom základe 

ochrany oprávnených záujmov vrátane profilovania a priameho marketingu, 
• odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, 

• podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 
 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Tento štatút je zverejnený na webstránke www.sportzoo.store a uložený u vyhlasovateľa súťaže. 
 

  V Bratislave dňa 15. 12. 2022 vyhlasovateľ súťaže/organizátor súťaže Sportzoo, s. r. o. 


