
Pravidlá súťaže „Súťaž s Orange Športom“ 
 
 
 

Úvodné ustanovenia 
1. Organizátorom súťaže "Súťaž s Orange Športom" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1142/B, IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“). 
 

2. Súťaž sa uskutoční v čase od 19.07.2019 (vrátane) do 23.07.2019 (vrátane), pričom deň 
19.07.2019 je dňom, kedy možno v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky určené pre 
účasť v Súťaži, a deň 23.07.2019 je dňom, kedy možno v danom časovom období poslednýkrát 
splniť podmienky určené pre účasť v Súťaži. 

 
3. Účelom Súťaže je podpora televíznej stanice Orange Šport spoločnosti Orange a informovanie o 

začiatku novej sezóny Fortuna ligy 2019/2020. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, 
ktorá je staršia ako 18 rokov, je plne spôsobilá k právnym úkonom a spĺňa všetky podmienky účasti 
v Súťaži, ako sú tieto uvedené v týchto pravidlách Súťaže (ďalej len „Pravidlá“) a ktorá zároveň nie 
je vylúčená z účasti v Súťaži niektorým z ustanovení Pravidiel. Súťažiacim môže byť tiež fyzická 
osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto 
osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu.  
 
Podmienky účasti v Súťaži 

4. Podmienkou účasti v Súťaži je skutočnosť, že osoba (účastník), ktorá nie je v zmysle ustanovení 
Pravidiel vylúčená z účasti v Súťaži, bude, na základe nižšie v tomto bode popísaných úkonov, 
zaradená do skupiny účastníkov Súťaže, ak v termíne od 19.07.2019 (vrátane) do 23.07.2019 
(vrátane) využije možnosť súťažiť poskytnutú prostredníctvom Orange newsletter Súťaž s Orange 
Športom, t.j. po otvorení Orange newsletter klikne na ponúknutú možnosť „Chcem súťažiť“ 
a následne vypíše svoju e-mailovú adresu. Učastníci nie sú povinní odpovedať na žiadnu súťažnú 
otázku. Orange newsletter bude zasielaný na e-mailové adresy zákazníkom spoločnosti Orange 

a zároveň bude zverejnený na https://www.orange.sk/mailing/1907-fortuna-liga a v záložke na 

Facebooku na fanpage Orange a Fortuna ligy.  
 

5. Účastník je povinný určiť, či v prípade výhry žiada predmety s logom ŠK Slovan Bratislava alebo 
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Ak účastník uvedený výber neuskutoční, vyhradzuje si 
spoločnosť Orange pre prípad výhry takéhoto účastníka určiť logo výherného predmetu. Účastníci 
súťaže môžu vyhrať jeden z predmetov spomínanych klubov alebo mesačné pasy služby „Orange 
TV Šport cez SMS“ na sledovanie Orange Športu, ktoré je možné využiť do konca augusta 2019.  
 

6. Spoločnosť Orange je oprávnená v čase trvania Súťaže rozhodnúť o tom, že do Súťaže budú 
zaradení aj tí účastníci, ktorí v čase trvania Súťaže vykonajú iný spoločnosťou Orange určený úkon 
(aktivácia konkrétnej služby, uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, a pod.), na 
základe ktorého budú zaradení do Súťaže, pričom v takomto prípade musí byť účastníkovi taktiež 
umožnené vykonať úkon, smerujúci k nezaradeniu do Súťaže. 

 
7. Každý účastník sa bude môcť do Súťaže zapojiť len raz a len s jednou e-mailovou adresou. 

V prípade opakovaného pokusu o zapojenie sa do súťaže s už raz zadanými údajmi aplikácia 
automaticky neumožní účastníkovi zapojenie do Súťaže, alebo bude taký účastník zo súťaže úplne 
vylúčený. 

 
8. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému 

pomeru ku spoločnosti Orange a/alebo k Únii ligových klubov a/alebo k futbalovému klubu ŠK 
Slovan Bratislava a/alebo futbalového klubu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, blízke 
osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka 
v platnom znení, ako aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy 
uzatvorenej so spoločnosťou Orange vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie a tiež osoby 
v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým 
alebo právnickým osobám. Zo Súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, 
ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Orange o vylúčenie, resp. nezaradenie do Súťaže formou 
osobitnej písomnej žiadosti. 

 

https://www.orange.sk/mailing/1907-fortuna-liga


 
 
Losovanie 

9. Výhercovia sa určia na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „losovanie“). Losovanie 
sa uskutoční dňa 29.07.2019 (spomedzi všetkých účastníkov Súťaže, ktorí sa v čase od 
19.07.2019 do 23.07.2019 platne zapojili do Súťaže a ktorí súčasne splnili všetky ostatné 
podmienky Súťaže, pričom budú vylosovaní dvadsiati (20) výhercovia a desiati (10) náhradníci. 

 
10. Účastník bude zaradený do losovania s jednou e-mailovou adresou len jedenkrát.  
 
11. Losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou 

Orange. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí 
splnili všetky podmienky účasti v Súťaži; spôsobom stanoveným týmito Pravidlami. 

 
Výhra a jej odovzdanie 
 
12. Spoločnosť Orange venuje do Súťaže ako výhry pre výhercov spolu 10 ks predmetov s logom ŠK 

Slovan Bratislava a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (napr. dresy, ruksaky, šály, malý 
balíček obsahujúci: pero, vlajku a sprchový gél) . Každý výherca, ktorý (i) splní všetky podmienky 
uvedené v týchto Pravidlách, (ii) bude vylosovaný v súlade s týmito Pravidlami a (iii) nestratí právo 
na výhru podľa ustanovení Pravidiel alebo platných právnych predpisov, získa ako výhru jeden (1) 
ks reklamných predmetov alebo 1-krát mesačný pas služby „Orange TV Šport cez SMS“ na 
sledovanie Orange Športu podľa ustanovení Pravidiel. 

 
 
 
13. Spoločnosť Orange bude výhercov kontaktovať prostredníctvom emailu zaslaného na poskytnutú 

adresu. Právo na výhru stráca osoba určená za výhercu v prípade, ak výherca v lehote do 2 
pracovných dní odo dňa doručenia vyššie uvedeného emailu neodpovie a neposkytne spoločnosti 
Orange alebo ňou určeným osobám všetku súčinnosť nevyhnutnú pre odovzdanie výhry resp. z 
uvedeného dôvodu mu zo strany spoločnosti Orange nebude môcť byť odovzdaná výhra ani v 
lehote do 10.8.2019. Osoby, ktoré stratili právo na výhru, sa nepovažujú od okamihu straty práva 
na výhru za výhercov v Súťaži. Výhry, ktoré nebudú odovzdané výhercom z dôvodu, že títo 
nesplnia všetky podmienky pre ich poskytnutie podľa Pravidiel Súťaže, alebo z dôvodov výslovne 
uvedených v týchto Pravidlách, prepadajú v prospech spoločnosti Orange, ktorá je oprávnená 
v súlade s pravidlami Súťaže tieto odovzdať náhradníkom nasledovným spôsobom. Náhradníci 
nastupujú na miesto výhercov tak, že na miesto nahrádzaného výhercu nastúpi náhradník 
vylosovaný ako prvý v poradí. Ak ani tomuto náhradníkovi nebude výhra odovzdaná (z dôvodov 
uvedených v prvej vete tohto bodu Pravidiel), na miesto prvého náhradníka výhercu nastupujú 
náhradníci v poradí, v akom boli vylosovaní. 

 
14. Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Súťaže, emailom alebo iným vhodným spôsobom o výhre 

bez zbytočného odkladu po uskutočnení losovania (spravidla v deň, v ktorom sa konkrétne 
losovanie realizovalo), pričom týchto súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom 
odovzdať výhru, a to najmä, ale nielen: uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre 
odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za 
neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka Súťaže, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo 
spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, 
priezvisko a adresa trvalého bydliska udeľuje účastník, určený losovaním za výhercu, spoločnosti 
Orange súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným spôsobom pre účely 
zoznamu výhercov. Spoločnosť Orange nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vyplnené 
kontaktné údaje vo formulároch účastníkov. V prípade, ak tieto budú účastníkom uvedené chybne 
(nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na kontaktný údaj účastníka uvedený 
vo formulári z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť účastníka v súťaži zaniká a stráca nárok 
na výhru. 
 

15. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že prípadný poslaný emial, vykonaný za účelom 
kontaktovania účastníka určeného za výhercu v súlade s týmito Pravidlami, bude spoločnosťou 
Orange nahrávaný pre účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných 
údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 



16. Spoločnosť Orange resp. ňou poverený jej zástupca, odovzdá výhercovi výhru za predpokladu, že 
tento splní všetky vyššie uvedené podmienky určené pre vznik nároku na výhru, ako aj nároku na 
odovzdanie výhry podľa bodu 13 Pravidiel. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že bez poskytnutia 
vyššie špecifikovanej súčinnosti nebude možné odovzdať výhercovi výhru a právo na výhru tak 
výherca stratí. 

 
17. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť deň, miesto a spôsob odovzdania výhier. Pokyny 

potrebné pre odovzdanie výhry výhercom určeným podľa Pravidiel budú oznámené vhodným 
spôsobom stanoveným spoločnosťou Orange; v súlade s ustanovením bodu 16 týchto Pravidiel.  

 
18. Účastník, určený podľa týchto Pravidiel za výhercu, berie na vedomie, že nárok na výhru je 

neprenosný; spoločnosť Orange neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a to ani tretej osobe 
výhercom výslovne určenej. Tým nie je dotknuté právo výhercu previesť výhru na tretiu osobu po 
tom, ako ju riadne prevezme od spoločnosti Orange. 

 
Všeobecné ustanovenia 

19. Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť na Súťaži, nie je z účasti na Súťaži v zmysle 
Pravidiel vylúčená. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj bezvýhradný súhlas 
s jej Pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. 
 

20. Účasťou v súťaži a poskytnutím osobných údajov každý účastníka dáva súhlas spoločnosti Orange 
k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktorý účastník poskytol za účelom realizácie súťaže 
a jeho účasti v súťaži a na reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných 
údajov účastník udeľuje na vopred neurčenú dobu. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti 
Orange. Dňom doručenia takéhoto oznámenia spoločnosti Orange sa účastník považuje za 
nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži 
vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v  
zákone č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
21. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo 

strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Súťaži pre prípadné 
nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné 
nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu 
v súlade s týmito Pravidlami); najneskôr však k okamihu odovzdania výhry. 

 
22. Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou finančnej 

kompenzácie alebo na výhru v inom ako poskytnutom stupni výbavy resp. s inou ako poskytnutou 
výbavou vrátane technického, interiérového vyhotovenia, farby alebo doplnkovej výbavy, resp. 
s inou softvérovou a technologickou podporou a vybavením. Výhercovia nemajú právo uplatňovať 
si u spoločnosti Orange vady výhry. Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle platnej právnej 
úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto Súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.  

 
23. Spoločnosť Orange nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, 

nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 
 
24. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov a prípadným ostatným odvodovým 

povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov. Výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo 
svojom daňovom priznaní za rok 2019 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť; taktiež je 
povinný z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné platby voči orgánom štátnej alebo verejnej správy SR 
(ak je to aplikovateľné). Hodnotu výhry, podliehajúcu zdaneniu, výherca obdrží od spoločnosti 
Orange pri jej preberaní, resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmysle Pravidiel. V prípade, ak by 
výherca výhru nezdanil resp. neodviedol z nej iné príslušné zákonné platby, spoločnosť Orange 
nenesie žiadnu zodpovednosť za toto jeho konanie resp. opomenutie povinnosti. 

 
25. Mená prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercov budú 

uverejnené a použité spoločnosťou Orange v súvislosti s touto Súťažou pre účel iný ako je uvedený 
v bode 16 Pravidiel resp. v tomto bode len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
výhercu. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je uvedené v týchto Pravidlách, si spoločnosť Orange 
vyhradzuje právo kontaktovať účastníka určeného za výhercu v súlade s Pravidlami.  

 



26. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke 
https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/ine-dokumenty/ pričom spoločnosť 
Orange Slovensko, a.s. je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej 
úvahy. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade 
zmien príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas 
trvania Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely na svojej 
internetovej stránke https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/ine-
dokumenty/vrátane práva ukončiť Súťaž. 

 
 
19.07.2019 
 
Orange Slovensko, a. s. 
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