
ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE 
 

Súťaž o lístky na MS IIHF v ľadovom hokeji 2015 
 

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže Horeca. Tento štatút je 

jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k 

spotrebiteľom - súťažiacim. 

 

Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov odsúhlasených 

usporiadateľom súťaže. 
 

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, USPORIADATEĽ SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA 
 

1.1.  Organizátorom súťaže je Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1, 

P.O.Box 37, 831 07 Bratislava, IČO: 31340628 (ďalej len "organizátor"). 

1.2.  Usporiadateľom súťaže je YASHICA s.r.o, Žďárského 186, 674 01 Třebíč - 

Kožichovice, IČO: 46980121, DIČ: CZ46980121 (ďalej len „usporiadateľ) 

1.3.  Technické zabezpečenie súťaže zabezpečuje Advanced Telecom Services, s.r.o. 

Kubánske námestie 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007, DIČ: CZ 27635007 

(ďalej tiež ako "prevádzkovateľ SMS služby"). 
 

 

2. TRVANIE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE 
 

2.1.  Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v prevádzkach Horeca v čase 

od 23. 2. 2015 do 15. 4. 2015 alebo do vyčerpania všetkých súťažných výrobkov , 

čo nastane skôr (ďalej tiež ako "doba trvania súťaže"). Súťaž je rozdelená do 52 

súťažných kôl, každé v trvaní jedného kalendárneho dňa (od 00:00:01 hod do 

23:59:59 hod). 

2.2.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek aj bez udania 

dôvodov predĺžiť alebo skrátiť, pravidlá súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť bez udania 

dôvodov. 

2.3.  Na účely tejto Súťaže zriadil usporiadateľ infolinku na čísle +421 2 544 10 393. 

Infolinka je v prevádzke po celú dobu trvania súťaže, a to počas pracovných dní 

v čase 8:00 - 16:00 hod. Mimo túto dobu je na infolinke zapnutý záznamník, ktorý 

bude účastníkov informovať o prevádzkovej dobe infolinky. 
 

3. VÝHRY V SÚŤAŽI, SÚŤAŽNÉ VÝROBKY 

 

3.1.  Výhry v súťaži vyhrávajú tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené 

týmito pravidlami súťaže pre získanie stanovených výhier. 

3.2.  Výhrou v súťaži sú dva lístky na zápasy Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji 

2015. Do súťaže je vložených celkom 330 lístkov. 

3.3.   Súťažnými výrobkami sú: Coca-Cola 330 ml sklo s etiketou označenou súťažou. 

Každý obal súťažného výrobku je z vnútornej strany potlačený unikátnym súťažným 

kódom („súťažný kód“). 

3.4.  Hodnota výhry v rámci súťaže neprevyšuje sumu 350 € s DPH. 

 
 

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
 

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou 

adresou na území Slovenskej republiky, ktorá súčasne splní nasledujúce 

podmienky: 

4.1.1  V čase trvania súťaže zakúpi v niektorej z prevádzok pri jednotlivom 

nákupe aspoň jeden súťažný výrobok;  



4.1.2  Odošle súťažný kód z etikety nápoja, pomocou SMS vo formáte 

HOKEJmedzeraKÓD na telefónne číslo 6662; a  

4.1.3  Správne odpovie na súťažnú otázku, ktorá mu bude zaslaná v SMS správe. 

Na otázku odpovie zaslaním SMS v tvare CCmedzeraODPOVEĎ na 

telefónne číslo 6662. 

4.2.  Každý súťažný kód oprávňuje súťažiaceho k odoslaniu najviac jednej súťažnej SMS 

správy. Ak sa bude chcieť súťažiaci opakovane zúčastniť súťaže, musí opätovne 

splniť podmienky pre získanie nového súťažného kódu. Každý súťažiaci má právo v 

každom súťažnom kole odoslať najviac tri SMS. 

4.3.  Odosielať súťažné SMS správy a zúčastniť sa súťaže môže z jedného čísla mobilného 

telefónu iba jeden súťažiaci. 

4.4.  Cena SMS správy je 0,10 € vrátane DPH. 

4.5.  Pri každej prijatej SMS správy sú okrem vlastného textu SMS správy v zhora 

uvedenom tvare evidované aj nasledujúce informácie: 

  a) číslo mobilného telefónu, z ktorého bola SMS správa odoslaná, 

  b) dátum a presný čas prijatia SMS správy, 

  c) súťažný kód. 

4.6.  Súťažnú SMS môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov prostredníctvom 

mobilných operátorov registrovaných pre územie SR. Zo súťaže sú vylúčené všetky 

SMS správy odoslané v inom než predpísanom tvare, SMS správy odoslané inak než 

z mobilného telefónu (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy odoslané nie 

prostredníctvom mobilného operátora registrovaného pre územie SR a SMS správy 

doručené usporiadateľovi mimo dobu trvania súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za 

nedoručenie alebo neskoré doručenie SMS správ. Zo súťaže sú ďalej vylúčené 

všetky SMS správy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú pravidlám 

súťaže stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú tiež vylúčení všetci súťažiaci, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení SMS správy, resp. 

súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

4.7. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k 

usporiadateľovi, technickému správcovi, organizátorovi či iným spolupracujúcim 

osobám povereným zabezpečením tejto súťaže, a osoby im blízke. Zo súťaže sú tiež 

vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto 

štatúte alebo porušia pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené. Na osoby zo súťaže 

vylúčené sa hľadí, ako by sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže 

rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ súťaže. 

4.8.  Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadnú technickú poruchu na strane mobilných 

operátorov. 

4.9.  Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu organizátor 

zasielal informácie týkajúce sa súťaže na číslo mobilného telefónu, z ktorého boli 

odoslané súťažné SMS správy. 

4.10. Z jedného mobilného čísla sa môže súťaže zúčastniť len jeden súťažiaci. V prípade 

pochybností sa za súťažiaceho považuje majiteľ telefónneho čísla, z ktorého bola 

odoslaná odpoveď na súťažnú otázku. 
 

5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI 
 

5.1   Súťaž bude rozdelená na súťažné kolá. Počet výhercov v jednotlivých kolách je 

uvedený v prílohe č. 1.   

  IDE O PROPAGAČNÚ SÚŤAŽ , PRI KTOREJ SÚŤAŽIACI URČENÍ NÁHODNÝM 

VÝBEROM /rozhoduje  čas, ktorá  správna odpoveď  bude doručená skôr/ 

ZÍSKAVAJÚ VÝHRY A PRI KTORÝCH JE PODMIENKOU ÚČASTI ZAKÚPENIE 

SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV A PREUKÁZANIE TOHTO NÁKUPU ORGANIZÁTOROVI . 

5.2   Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže v súlade s článkom 4.1 a pri 

splnení ostatných podmienok podľa tohto štatútu odpovie správne na súťažnú 

otázku a SMS s jeho odpoveďou bude v danom súťažnom kole doručená v 

najkratšom časovom intervale - medzi odoslaním súťažnej otázky a prijatím 

odpovede. Ak túto podmienku splní väčší počet súťažiacich, výhercom sa stane ten, 



ktorý SMS s odpoveďou zaslal bližšie k začiatku súťažného kola. Správnosť odpovedí 

posúdi usporiadateľ súťaže. 

5.3 Čas doručenia súťažnej SMS správy bude stanovený technickým systémom 

prevádzkovateľa SMS služby. 

5.4 Každý súťažiaci má nárok na zisk maximálne jednej výhry. 

5.5 O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený telefonicky na číslo mobilného telefónu, 

z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa, a to do dvoch dní po skončení 

súťažného kola, v ktorom výhru získal, medzi 9:00 a 17:00, pričom každý deň budú 

uskutočnené aspoň dva pokusy o telefonické spojenie. 

5.6   Ak sa výhercu nepodarí v termínoch uvedených v bode 5.5 telefonicky kontaktovať, 

bude mu nasledujúci deň zaslaná SMS s informáciou o výhre a so žiadosťou o 

kontaktovanie usporiadateľa (ďalej len "informačná SMS"). Výherca je povinný tak 

urobiť do 24 hodín od odoslania informačnej SMS v čase medzi 10:00 a 16:00. 

5.7   Ak sa nepodarí výhercu kontaktovať v súlade s bodmi 5.5 a 5.6 alebo ak výherca 

nesplní ďalšie podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený a jeho nárok na výhru 

zaniká. 

5.8   V prípade, že podľa čl. 5.7 štatútu zanikne nárok na získanie výhry, je výhra 

pridelená súťažiacemu, ktorý spĺňa podmienky pre získanie výhry ako najbližší 

nasledujúci po súťažiacim, ktorému nárok na výhru zanikol. 

5.9 Výherca je na vyžiadanie  povinný predložiť etikety všetkých súťažných výrobkov, s 

ktorými sa zapojil do súťaže, ako i doklad o nákupe v príslušnej prevádzkárni. 

Pokiaľ výherca túto podmienku nesplní, je zo súťaže vylúčený a jeho nárok na výhru 

zaniká. 

5.10 Výhry budú doručované výhercom prostredníctvom doporučenej zásielky Slovenskej 

pošty na adresu, ktoru výherca uvedie v rámci komunikácii pri oznámené o  výher. 
 

 

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

6.1   Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného 

či iného plnenia. 

6.2   Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je možná len spôsobom uvedeným v 

tomto štatúte. 

6.3   Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného 

typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, 

že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľom tak, aby mohli byť súťažiacim 

výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami. 

6.4   Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru 

nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou. 

6.5   Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. 
 

 

7. USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

7.1 Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných 

údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., so spracovaním osobných údajov ním 

poskytnutých ,najmä, ale nie výlučne, za účelom nadviazania kontaktu so 

súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, oznámením výsledkov 

súťaže a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a mesta na webovej 

stránke organizátora, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov, 

ako aj na marketingové účely, a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných 

údajov zmluvným partnerom organizátora/ určenej tretej osobe / u ktorej 

organizátor výhry  zakúpil alebo  zabezpečuje  iné služby spojené so súťažou/  , na 

dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže a rok po 

skončení súťaže.  

 Poskytnutie údajov je dobrovoľné .  



 Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne 

a pravdivé. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu 

nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných 

údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §28 zákona č. 122/2013 

Z.z.. 

7.2. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci so zaradením všetkých ním poskytnutých 

osobných údajov (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti Coca –Cola HBC 

Slovenská republika, s.r.o.  a ich následným spracovaním za účelom preverenia 

jeho platnej účasti v súťaži, a odovzdania výhry v súťaži, ako aj pre ďalšie 

obchodné a marketingové účely organizátora podľa zákona o ochrane osobných 

údajov, a to na dobu 5 rokov. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto 

osobné údaje boli v plnom rozsahu a na vyššie uvedené účely spracovávané aj 

prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom. Poskytnutie osobných 

údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou 

formou na adresu sídla organizátora.  

7.3. 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. 

7.4. Účasťou v súťaži vyjadruje ďalej súťažiaci dobrovoľne svoj výslovný súhlas v zmysle 

§65 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách  a  Občianskeho 

zákonníka: 

• so záznamom textového obsahu SMS správ, telefónneho čísla  

• so zasielaním informačných SMS správ a e-mailov týkajúcich sa súťaže, a to 

správcom alebo ním určeným spracovateľom, pričom správcom v zmysle zákona o 

ochrane osobných údajov je Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 

1, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava, IČO: 31340628 

• na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu aj na účely priameho 

marketingu; 

• s bezplatným uverejnením podobizne vo forme fotografií, resp. a obrazového či 

zvukového záznamu /videozáznamu / v printových a elektronických médiách v 

oznamovacích prostriedkoch (vrátane internetu) a v propagačných materiáloch 

organizátora spôsobom a v rozsahu obvyklom pre daný typ súťaže určeným 

organizátorom. Udelenie uvedeného súhlasu súťažiaceho je dobrovoľné a na 

spracovanie jeho osobných údajov sú založené podstatné princípy súťaže. Súhlasy 

možno kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla 

organizátora. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné 

okamihom doručenia organizátorovi. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním 

osobných  údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na 

výhru v súťaži. 

7.5. Súhlasy možno kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla 

Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné 

okamihom doručenia Organizátorovi. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním 

osobných  údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na 

výhru v súťaži. 

7.6. Účastník súťaže je v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení oprávnený od organizátora požadovať vo všeobecne 

zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme. Účastník súťaže má právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, 

neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a právo na 

likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 



zákona.  

7.7 Účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň súhlasí s tým, že všetky informačné 

povinnosti vyplývajúce usporiadateľovi zo Zákona o ochrane osobných údajov, 

vrátane povinnosti podľa § 8 ods. 6, môžu byť splnené aj uverejnením potrebných 

údajov na webovom sídle organizátora, a to v lehote/lehotách 

uvedenej/uverejnených v Zákone o ochrane osobných údajov. 
 

 

 

 

V Bratislave  dňa 25. 2. 2015 



Príloha č. 1: Počet výhercov v súťažných kolách 

 

HORECA SK 
 

spolu  52 súťažných dní 
     

  PO ÚT ST ČT PA SO NE 
  

1. týždeň 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. celkom výhier za 1 týždeň 

výhercovia 2 2 2 2 2 2 2 14 

2. týždeň 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 
  

výhercovia 2 2 2 2 2 2 2 14 

3. týždeň 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 
  

výhercovia 2 2 2 2 2 2 2 14 

4. týždeň 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 
  

výhercovia 3 3 3 3 5 5 3 25 

5. týždeň 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 
  

výhercovia 3 3 3 3 5 5 3 25 

6. týždeň 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 
  

výhercovia 3 3 3 3 5 5 3 25 

7. týždeň 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 
  

výhercovia 4 4 4 4 5 5 4 30 

8. týždeň 13.4. 14.5. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 
  

výhercovia 6 6 6 X X X X 18 

          

        
165 

lístkov  pro 2 
osoby 

 

 


