
ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE 
„10.VÝROČIE DIGI SLOVAKIA, S.R.O.“  

 
Preambula 

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „10.výročie  DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o.“ (ďalej len „Štatút“) 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. Vyhlasovateľom 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., oddiel Sro, vložka číslo 24813/B (ďalej len 
„Vyhlasovateľ súťaže“ alebo „Vyhlasovateľ“)), ktorá je v rámci udelených licencií 
prevádzkovateľom retransmisie programových služieb. 

 
II. 

Cieľ a trvanie súťaže  
1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena spoločnosti, spojená 

s 10.výročím spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  Vyhlasovateľa súťaže. 
2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. 
3. Súťaž prebieha vo vysielaní televíznej programovej služby  DIGI SPORT 1 dňa 

01.05.2016, v čase o cca 15.50 hod na (polčas zápasu Premier League medzi 
Manchester United - Leicester) (ďalej len „Doba trvania súťaže“).  
 

III. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické aj právnické  osoby, ktoré sú zákazníkmi 
Vyhlasovateľa súťaže. Do súťaže nie sú zaradené osoby, ktoré sú dlžníkom voči 
Vyhlasovateľovi súťaže.  

2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je 
dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu.  
 

IV. 
Pravidlá súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky počas Doby trvania súťaže.  
2. Výhercom súťaže sa stanú traja zákazníci, ktorí budú vyžrebovaní v priamom 

televíznom prenose vo vysielaní televíznej programovej služby DIGI SPORT 1 dňa 
01.05 2016 v čase cca od 15.50 hod počas polčasu futbalového zápasu Premier League 
medzi Manchester United a Leicester. Žrebuje sa z databázy všetkých zákazníkov 
Vyhlasovateľa súťaže. Zo žrebovania sú vyradení zákazníci, ktorí majú voči 
Vyhlasovateľovi súťaže nesplnené záväzky. 

3. Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní počas priameho TV vysielania a 
telefonicky kontaktovaní zo strany Vyhlasovateľa súťaže a následne im budú výhry 
doručené prostredníctvom kuriérskej služby aj s listom. 

 
V. 

Ceny a postup pri ich odovzdaní 



1. Cenami v súťaži sú: 3. miesto:  Sledovanie finále Ligy majstrov priamo v štúdiu 
DIGI Sport počas živého vysielania (sobota, 28.máj) a  smartfón LENOVO 
v hodnote  134 EUR, 2. miesto: Služba DIGI GO na rok zadarmo a  tablet 
SAMSUNG Galaxy v hodnote 224 EUR a 1. miesto: ROK služby DIGI zadarmo, 
ktorú má zákazník u Vyhlasovateľa objednanú  a televízor LG v hodnote 322 
EUR.   

2. Výherca bude o výhre v súťaži informovaný telefonicky do 24 hodín po 
vyžrebovaní v priamom televíznom prenose a do 10  dní odo dňa žrebovania 
a výhra mu bude doručená na adresu uvedenú v databázy klientov Vyhlasovateľa 
súťaže.  

3. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade budú ceny, na ktoré 
mal nárok, opäť zaradené do súťaže. 

4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa 
zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
oznámenia o výhre v súťaži. 

5. Reklamáciu ktorejkoľvek z cien si bude možné uplatniť počas 24 mesiacov od jej 
odovzdania výhercovi súťaže priamo u Vyhlasovateľa súťaže na adrese: 
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava alebo na zákazníckej linke 0850 211 112. 

 
VI. 

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.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. 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.  

7. 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.  

8. 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.digislovakia.sk. 

http://www.digislovakia.sk/
http://www.digislovakia.sk./
http://www.digislovakia.sk/


9. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym 
orgánom organizátora.

V Bratislave, dňa 25.4.2016

Vyhlasovateľ súťaže:

............................................ ............................................

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Marcel Šatanek, konateľ Oliver Felzeghy, konateľ




