
 
 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 

realizovaná formou obchodnej verejnej súťaže   

pod názvom: 

 „Dražba originálnych hokejových dresov slovenských reprezentantov 

z Olympijskej kvalifikácie“ 

a podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia a poskytnutie informácií  

1.1. Marketing SZĽH, spol. s r. o., so sídlom Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 819 

499 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) ako odvodený nositeľ a vykonávateľ marketingových 

práv týkajúcich sa reprezentácie Slovenskej republiky v ľadovom hokeji, týmto vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh  na uzavretie kúpnej zmluvy, resp. kúpnych 

zmlúv, na predaj a kúpu originálnych modrých  hokejových dresov slovenských 

reprezentantov z Olympijskej kvalifikácie (ďalej len „Dres“ alebo v množnom čísle 

„Dresy“), ktoré sú špecifikované v čl. II. tejto výzvy.  

1.2. Vyhlasovateľ túto obchodnú verejnú súťaž vyhlasuje v zmysle ust. § 281  a nasl. zák. č. 

513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (ďalej len „Súťaž“) a súčasne zverejňuje 

podmienky Súťaže.  

1.3. Súťaž  sa uskutoční tak, že predkladanie ponúk na najvhodnejší  návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy (ďalej len “Ponuky”) sa budú realizovať, resp. predkladať,  formou elektronickej 

on-line dražby tak, ako je uvedené ďalej (ďalej len „Dražba“).  

1.4. Dražba podľa tejto výzvy nie je dražbou podľa zák. č.  527/2002 Z. z. o dobrovoľných 

dražbách. 

1.5. Vyhlasovateľ má záujem použiť  výťažok  z predaja Dresov po odrátaní všetkých 

nákladov a poplatkov na podporu ženského ľadového hokeja v Slovenskej republike. 

1.6. “Záujemcom” je osoba, ktorá je oprávnená podať návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy - 

Ponuku podľa tejto výzvy. Fyzická osoba - záujemca musí byť plnoletá a plne spôsobilá 

na právne úkony  a musí byť prihlásená na webový portál  www.icehockeyauctions.com ako 

užívateľ. Právnická osoba - záujemca môže podať návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy iba 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo fyzickej osoby na 

podanie Ponuky písomne splnomocnenej, pričom konajúca fyzická osoba musí byť 
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plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony  a musí byť prihlásená na webový portál 

www.icehockeyauctions.com  ako užívateľ.  

 

Čl. II. 

Najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

2.1. Za najvhodnejší návrh Kúpnej zmluvy  sa považuje taká Ponuka, v ktorej  Záujemca  

ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Dres (ďalej len “Kúpna cena”). 

2.2. Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj a kúpa Dresu, pričom Dresy sa dražia a predávajú a 

kupujú  jednotlivo. Špecifikácia jednotlivých Dresov je uvedená v bode 2.4. tejto výzvy. 

2.3. Dresy sú použité, a to každý Dres výhradne športovcom, ktorého meno nesie, pričom 

použité boli výlučne na zápase Slovensko – Poľsko v rámci podujatia Olympijskej 

kvalifikácie. Každý Dres je z modrej série s prvkami bielej farby a Dres je zobrazený pri 

Dražbe. Zloženie Dresu je:   vonkajšia časť: polyester 87% + spandex 13% a vnútorná 

časť:polyester 82% + spandex 18%. 

2.4. Jednotlivé Dresy sú identifikované ako dresy týchto športovcov:  
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Číslo dresu Priezvisko Meno Poškodenie 

42 KONRÁD Branislav Hraný 

24 RYBÁR Patrik Hraný 

14 ČEREŠŇÁK Peter Hraný 

71 ĎALOGA Marek Hraný 

28 GERNÁT Martin Hraný 

7 GRMAN Mário Hraný 

83 JAROŠ Christián Hraný 

22 KŇAŽKO Samuel Hraný 

52 MARINČIN Martin Hraný 

5 NEMEC Šimon Hraný 

34 CEHLÁRIK Peter Hraný 

56 DAŇO Marko Hraný 

12 GRÍGER Dávid Hraný 

27 HRIVÍK Marek Hraný 

79 HUDÁČEK Libor Hraný 

13 JURČO Tomáš Hraný 

16 LANTOŠI Róbert Hraný 

88 POSPÍŠIL Kristián Hraný 

40 ROMAN Miloš Hraný 

21 RUŽIČKA Adam Hraný 

60 SLAFKOVSKÝ Juraj Hraný 

67 STUDENIČ Marián Hraný 

 

2.5. Podaním Ponuky v Dražbe Záujemca  výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že 

súčasťou podávania Ponuky  je aj povinnosť  zaplatiť ponúknutú Kúpnu cenu v prípade, 

ak bude Ponuka Vyhlasovateľom prijatá. 

 

Čl. III. 

Spôsob a lehota podávania návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy 

3.1. Ponuky môžu Záujemcovia podávať prostredníctvom webového portálu 

www.icehockeyauctions.com, na ktorom  budú zverejnené vyobrazenia  všetkých Dresov 

a pri každom Drese bude zverejnená aj nominálna cena Dresu. Táto nominálna cena  

Dresu je celková cena tovaru -  Dresu vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”). 

3.2. Ponuky môžu Záujemcovia podávať iba v určenom čase, t. j. v čase Dražby, a to od 12:00 

hod. dňa 31.08.2021 do 20:00 hod. dňa 15.09.2021.   

3.3. Ponuka podaná po ukončení Dražby, t. j. po 20.00 hod 15.09.2021 nebude  zahrnutá do 

Súťaže. 

3.4. Ponuky sa  podávajú iba v rozsahu ponúkanej Kúpnej ceny za Dres, a to postupným 

zvyšovaním Kúpnej ceny  tak, že ku konkrétnemu Dresu Záujemca uvedie  návrh výšky 

Kúpnej ceny, za ktorú chce Dres kúpiť. Navrhovaná Kúpna cena nemôže byť nižšia ako 

zverejnená nominálna cena Dresu. Kúpnu cenu za Dres je možné vždy navýšiť novou 
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Ponukou, avšak Kúpna cena musí byť navýšená vždy minimálne o 5,-EUR od poslednej 

ponúknutej najvyššej  Kúpnej ceny. 

3.5. Záujemcovia majú v čase Dražby sprístupnený údaj týkajúci sa najvyššej ponúknutej 

Kúpnej ceny za Dres a prihlasovacie meno Záujemcu, ktorý takúto najvyššiu ponuku 

Kúpnej ceny podal.  

3.6. Záujemca  je svojou Ponukou na výšku Kúpnej ceny viazaný a nie je možné túto Ponuku 

znížiť. 

3.7. Ak viacerí Záujemcovia ponúknu rovnakú výšku Kúpnej ceny  za Dres,  zohľadní sa iba 

Ponuka Záujemcu, ktorý podal Ponuku ako prvý. 

3.8. Vyhlasovateľ do 48 hodín po skončení Dražby zverejní sa portáli 

www.hockeyslovakia.sk najvyššie ponúknuté Kúpne ceny za jednotlivé Dresy. 

3.9. Vyhlasovateľ do 48 hodín po skončení Dražby zabezpečí, aby Záujemcovia s Ponukami, 

ktoré neboli najvyššími ponúknutými Kúpnymi cenami boli informovaní o tom, že ich 

Ponuky neuspeli. 

 

  



 
 

Čl. IV. 

Uzavretie Kúpnej zmluvy 

4.1. Vyhlasovateľ je predávajúcim Dresu/Dresov a kontakt na Vyhlasovateľa pre účely pre 

uzavretia Kúpnej zmluvy je: Marketing SZĽH, spol. s r. o., Trnavská 27/B, 831 04 

Bratislava,  tel. č.: + 421 905 234 146 e-mail: lago@szlh.sk. 

4.2. Vyhlasovateľ uzavrie Kúpnu zmluvu na predaj Dresu so Záujemcom, ktorý podal Ponuku  

s najvyššou Kúpnou cenou za Dres (ďalej len “Úspešný záujemca”).  

4.3. Kúpna zmluva uzatvorená medzi Vyhlasovateľom ako predávajúcim a Úspešným 

záujemcom ako kupujúcim sa riadi  týmito podmienkami, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  alebo 

poskytovaní  služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym 

zákonníkom. 

4.4. Vyhlasovateľ najneskôr do 3 pracovných dní po skončení  Dražby vyzve Úspešného 

záujemcu, ktorý predložil najvyššiu Kúpnu cenu na Dres na poskytnutie údajov 

potrebných na uzavretie Kúpnej zmluvy, a síce na poskytnutie údajov  pri fyzickej osobe: 

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo,  e-mail, IBAN, pri fyzickej 

osobe podnikateľovi: meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, 

telefónne číslo, e-mail, IBAN  a pri právnickej osobe: obchodné meno/názov, sídlo, IČO, 

DIČ, príp. IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, IBAN.  

4.5. Ak záujemca neposkytne Vyhlasovateľovi údaje podľa predchádzajúceho bodu do 7 

pracovných dní od výzvy, je Vyhlasovateľ oprávnený  kontaktovať Záujemcu, ktorý 

predložil Ponuku s druhou najvyššou Kúpnou cenou za Dres a vyžiadať si od neho údaje 

podľa bodu 4.4. tejto výzvy. 

4.6. Po poskytnutí údajov podľa bodu 4.4. tejto výzvy Vyhlasovateľ prostredníctvom e-mailu 

potvrdí Úspešnému záujemcovi prijatie jeho Ponuky, t. j. návrhu na uzavretie Kúpnej 

zmluvy s ponúknutou Kúpnou cenou (ďalej len “Potvrdzujúci e-mail”). Spolu s 

Potvrdzujucim e-mailom zašle Vyhlasovateľ  záujemcovi aj elektronickú faktúru  na 

ponúknutú Kúpnu cenu za Dres s čím záujemca súhlasí a tiež formulár tlačiva na 

odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.  Potvrdzujúci e-mail,  

elektronická faktúra a formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy  sa považujú za doručené 

nasledujúcim dňom po dni ich odoslania elektronickou poštou Vyhlasovateľom. 

 

  



 
 

Čl.V 

Platobné a dodacie podmienky 

5.1. Vyhlasovateľ je oprávnený po ukončení Dražby a poskytnutí informácií podľa bodu 4.4. 

tejto výzvy, vystaviť elektronickú faktúru pre Úspešného záujemcu, ktorou si vyúčtuje 

Kúpnu cenu za Dres  vo výške  Ponuky podanej týmto Záujemcom  (ďalej len ako 

“Faktúra”). Vyhlasovateľ zašle faktúru Úspešnému záujemcovi elektronicky, s čím 

Úspešný záujemca súhlasí. Lehota splatnosti Faktúry je 7 dní a Faktúra musí spĺňať 

náležitosti účtovného a daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

5.2. Úspešný záujemca neplatí preddavok, ani žiadnu finančnú zábezpeku. 

5.3. Úspešný záujemca je povinný na základe doručenia Faktúry zaplatiť ním ponúknutú 

najvyššiu Kúpnu cenu,  ktorá je cenou  vrátane DPH na bankový účet Vyhlasovateľa 

uvedený vo Faktúre. Úspešný záujemca nebude v súvislosti s dodaním Dresu znášať 

žiadne iné ďalšie náklady, ani platby na dopravu, poštovné a pod.. 

5.4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na bankový účet Vyhlasovateľa 

uvedený vo Faktúre. 

5.5. Po zaplatení Kúpnej ceny Vyhlasovateľ najneskôr do 15 pracovných dní  zabezpečí na 

vlastné náklady doručenie Dresu Úspešnému záujemcovi.  

5.6. Nebezpečenstvo škody na Drese prechádza na Úspešného záujemcu momentom prevzatia 

Dresu.   

5.7. Úspešný záujemca sa stáva vlastníkom Dresu zaplatením Kúpnej ceny a prevzatím Dresu. 

Úspešný záujemca kupuje Dres  tak, ako stojí a leží, ako je opísaný v bode 2.4. tejto výzvy 

a ako bude znázornený aj na portáli www.icehockeyauctions.com. Úspešný záujemca je 

povinný  Dres čo najskôr po prevzati prezrieť.  

5.8. V prípade ak Úspešný záujemca nezaplatí Kúpnu cenu v lehote splatnosti, Kúpna zmluva 

sa ruší od počiatku a Vyhlasovateľ je oprávnený uzatvoriť Kúpnu zmluvu so Záujemcom, 

ktorý podal Ponuku s druhou najvyššou Kúpnou cenou za Dres. 
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Čl. VI. 

Právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy 

6.1. Úspešný záujemca má právo odstúpiť od Kúpnej  zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 

14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia Dresu 

Úspešným záujemcom alebo treťou osobou ním určenou. 

6.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Úspešný záujemca povinný  

informovať Vyhlasovateľa  o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy  

jednoznačným vyhlásením zaslaným  listom na adresu: Marketing SZĽH, spol. s r. o., so 

sídlom Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava alebo e-mailom zaslaným na  elektronickú 

adresu: lago@szlh.sh Na tento účel môže Úspešný záujemca použiť vzorový formulár na 

odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 1 k tejto výzve), ktorý mu bol zaslaný spolu s 

Potvrdzujúcim e-mailom podľa bodu 4.6. výzvy. 

6.3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Úspešný záujemca zašle 

oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie 

lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. 

6.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Úspešný záujemca je povinný Dres vrátiť  

zaslaním na adresu sídla Vyhlasovateľa: Marketing SZĽH, spol. s r. o., Trnavská 27/B, 

831 04 Bratislava, alebo jeho osobným odovzdaním na uvedenej adrese najneskôr do 14 

dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.  Lehota sa považuje za 

zachovanú, ak Dres Úspešný záujemca odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

6.5.    Po odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Vyhlasovateľ všetky uhradené platby  v súvislosti 

s uzavretím Kúpnej  zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  

Úspešnému záujemcovi.  

6.6. Platba za zakúpený Dres bude Úspešnému záujemcovi uhradená až po doručení vráteného 

Dresu  späť na adresu sídla Vyhlasovateľa: Marketing SZĽH, spol. s r. o., Trnavská 27/B, 

831 04 Bratislava alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa 

toho, čo nastane skôr. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Úspešný 

záujemca použil pri platení Kúpnej ceny, ak Úspešný záujemca  výslovne nesúhlasil s 

iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

6.7. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Úspešný záujemca  iba náklady na vrátenie Dresu 

Vyhlasovateľovi.  

 

  



 
 

Čl. VII. 

Reklamačné podmienky a záruka 

7.1. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na Dresy (ďalej aj ako “tovar”), ktoré sú 

predmetom Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Vyhlasovateľom a Úspešným záujemcom, 

u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady 

tovaru (ďalej len „reklamácia“). 

7.2. Vyhlasovateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Úspešným 

záujemcom a za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej 

len “záruka”). Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a začína plynúť od okamihu prevzatia 

tovaru Úspešným záujemcom. 

7.3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa 

neuplatnili v záručnej dobe. 

7.4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za vady tovaru: 

• vzniknuté používaním  alebo opotrebením v súvislosti s ich použitím podľa bodu 2.3. 

tejto výzvy, 

• ak Úspešný záujemca spôsobil vadu tovaru sám, 

• ak vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia bežným užitím, 

nesprávneho používania, ošetrovania tovaru alebo používania v rozpore s účelom, na 

ktorý je daný tovar určený, 

• ak Úspešný záujemca pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu 

výslovne a jasne upozornený, 

• ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, 

• ak ide o vady uvedené v tejto výzve v bode 2.4.. 

7.5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, za ktorú zodpovedá Vyhlasovateľ a vzťahuje 

sa naň záruka, má Úspešný záujemca právo vadu reklamovať. Reklamáciu tovaru je 

Úspešný záujemca povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla 

byť reklamácia správne posúdená a vybavená. 

7.6. Úspešný záujemca je povinný poskytnúť súčinnosť k riešeniu reklamácie, najmä 

uvedením svojho mena, priezviska, adresy na doručovanie, e-mailovej adresy, 

telefónneho čísla, dátumu reklamácie, popisu vady tovaru a požadovaného spôsobu 

vybavenia reklamácie. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný 

tovar bol kompletný a v súlade so všeobecnými hygienickými zásadami. 

7.7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Úspešný záujemca právo, aby bola 

bezplatne, včas a riadne odstránená. 



 
 

7.8. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol 

riadne užívať ako vec bez vady, má Úspešný záujemca právo od Kúpnej zmluvy 

odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Úspešnému záujemcovi, ak ide síce o odstrániteľné 

vady, ale Úspešný záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo 

pre väčší počet vád tovar riadne užívať. 

7.9. Ak tovar má vady, o ktorých Vyhlasovateľ vie, je povinný Úspešného záujemcu pred 

dojednaním Kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Vyhlasovateľ týmto upozorňuje na vady 

tovaru uvedené v bode 2.4. výzvy. 

7.10. Úspešný záujemca je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, a to 

ihneď po jeho doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru je povinný okamžite 

túto skutočnosť oznámiť Vyhlasovateľovi. 

7.11. Úspešný záujemca má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na adresu sídla 

Vyhlasovateľa osobne alebo poštou na dobierku spolu s oznámením o uplatnení 

reklamácie kde označí reklamované vady tovaru, aký spôsob vybavenia reklamácie 

požaduje a svoje kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, 

telefónne číslo.  

7.12. Vyhlasovateľ vydá Úspešnému záujemcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru 

vo forme e-mailu, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, aký 

spôsob vybavenia reklamácie Úspešný záujemca požaduje, dátum uplatnenia 

reklamácie, dátum prijatia reklamácie, kontaktné údaje na Vyhlasovateľa, meno osoby, 

ktorá reklamáciu vybavuje, kedy bol tovar kúpený a cena, za ktorú bol tovar kúpený. 

7.13. Vyhlasovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. 

7.14. O výsledku vybavenia reklamácie bude Vyhlasovateľ informovať Úspešného záujemcu 

bezprostredne po vybavení reklamácie telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom 

e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie. 

7.15. Vyhlasovateľ je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) odovzdaním opraveného tovaru, 

b) vrátením Kúpnej sumy na účet Úspešného záujemcu, 

c) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

7.16. Vybavením reklamácie podľa bodu 7.15. písm. a) a c) sa Vyhlasovateľ zaväzuje 

reklamovaný tovar odoslať poštou Úspešnému záujemcu, na adresu na doručovanie 

uvedenú Úspešným záujemcom, v lehote do 14 dní odo dňa takéhoto vybavenia 

reklamácie.  



 
 

7.17. Vybavením reklamácie podľa bodu 7.15. písm. b) sa Vyhlasovateľ zaväzuje vrátiť 

Kúpnu cenu  za zakúpený reklamovaný tovar na účet Úspešného záujemcu v lehote do 

14 dní odo dňa takéhoto vybavenia reklamácie 

 

Čl. VIII. 

Ďalšie vyhlásenia a poučenia  

8.1. Vyhlasovateľ si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek túto Súťaž prerušiť, zrušiť alebo 

zmeniť podmienky Súťaže. 

8.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  na základe svojho  uváženia  vylúčiť zo Súťaže 

Záujemcu, o ktorom sa dozvie, že existuje riziko, že nebude schopný splniť svoj prípadný 

záväzok uhradiť Kúpnu cenu (napr. v prípade neplnoletej osoby), alebo ak záujemca 

nekomunikuje s Vyhlasovateľom   alebo neposkytne potrebnú súčinnosť na odovzdanie 

Dresu. 

8.3. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v zamestnaneckom vzťahu s Vyhlasovateľom, 

ani osoba, ktorá má s Vyhlasovateľom založený iný ako pracovnoprávny vzťah (napr.  

štatutárny orgán Vyhlasovateľ, partner a pod.), ani osoby blízke týmto osobám  (§ 116 

zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že úspešný záujemca, je 

osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá nárok na  Dres, ani na uzavretie Kúpnej 

zmluvy.   

8.4. Podaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, resp. prihlásením sa do Dražby, záujemca 

potvrdzuje, že: 

- sa oboznámil s podmienkami Súťaže  a bez výhrad s nimi súhlasí, 

- je plnoletý a plne spôsobilý na právne úkony, 

- všetky skutočnosti a údaje, ktoré  uvádza v súvislosti s návrhom na uzavretie  

Kúpnej zmluvy sú úplné a pravdivé, pričom Záujemca berie na vedomie, že v 

prípade, ak by sa tieto údaje  neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsah 

za škodu, ktorú týmito nepravdivými  a/alebo  neúplnými údajmi a skutočnosťami 

spôsobil a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

8.5. Tieto podmienky neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa Kúpna zmluva odchyľovala od 

zákona v neprospech spotrebiteľa, ani ustanovenia, ktorými by sa Úspešný záujemca ako 

spotrebiteľ vopred vzdával svojich práv alebo inak zhoršoval svoje zmluvné postavenie. 

Vyhlasovateľ  oznamuje Úspešnému záujemcovi, že má právo na výrobky a služby v 

bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie  u Vyhlasovateľa v záručnej dobe, právo 

na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických 



 
 

záujmov, právo na podávanie podnetov a sťažností  orgánom dozoru a kontroly pri 

porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.  

8.6. Úspešný záujemca ako spotrebiteľ má  možnosť riešiť prípadný spor  z Kúpnej zmluvy  

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o 

alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Vyhlasovateľ ako predávajúci uvádza odkaz na platformu alternatívneho riešenia 

sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-

spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-

sporov-1, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ  podať návrh na začatie alternatívneho  

riešenia sporu. 

 

Čl. IX. 

Ochrana osobných údajov účastníkov Dražby 

9.1. Vyhlasovateľ Súťaže vymedzuje účel spracúvania osobných údajov účastníkov Dražby  

takto: osobné údaje sa spracovávajú  pre potreby  uzavretia Kúpnej zmluvy a doručenia 

Dresu Úspešnému záujemcovi. Osobné údaje Vyhlasovateľ spracováva v rozsahu: meno 

a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IBAN. Vyhlasovateľ spracováva 

osobné údaje v súlade  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto 

údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len “GDPR”) a v súlade so zák. č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

9.2. Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je spoločnosť realizujúca dražbu. 

Osobné údaje podľa bodu 9.1. tejto výzvy spracováva Vyhlasovateľ vo vlastnom mene. 

Osobné údaje výhercov dražby (úspešných dražiteľov) budú poskytnuté aj samostatnému 

prevádzkovateľovi spoločnosti Marketing SZĽH, s. r. o. o čom musí byť každý účastník 

dražby vopred informovaný. Účelom tohto spracovania je odovzdanie vydraženého 

dresu, popularizácia športu a zverejnenie propagačných médiách. 

9.3. Vyhlasovateľ informuje  účastníka Dražby - fyzickú osobu, že: 

a) jeho osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú do skončenia Dražby 

alebo do splnenia Kúpnej zmluvy, v prípade daňové plnenia po dobu aktuálneho 

roka a nasledujúcich 10 rokov, 

b) osobné údaje podľa bodu 9.1. tejto výzvy spracováva Vyhlasovateľ vo vlastnom 

mene. Osobné údaje výhercov dražby (úspešných dražiteľov) budú poskytnuté aj 

samostatnému prevádzkovateľovi spoločnosti Marketing SZĹH, s. r. o. o čom musí 

byť každý účastník dražby vopred informovaný. Účelom tohto spracovania je 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


 
 

odovzdanie dražeho dresu, popularizácia športu a zverejnenie propagačných 

médiách. 

c) v prípade zverejnenia víťaza bude na zverejnenie poskytovaný osobitný súhlas 

a to na účel propagácie športu, 

d) poskytovanie  jeho osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytne, 

tak buď nebude môcť dražiť alebo si nebude môcť dres prevziať, 

e) neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 

ods. 21 a 4 GDPR, 

f) viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete na 
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/msz-gdpr-vyhlasenie-fanusikovia 

 

 

V Bratislave, dňa 31.8.2021 

Zodpovedná a kontaktná osoba za Vyhlasovateľa: Róbert Lago, e-mail: lago@szlh.sk, tel. 

číslo : + 421 905 234 146 

  

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/msz-gdpr-vyhlasenie-fanusikovia
mailto:lago@szlh.sk


 
 
Príloha č. 1: 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Adresát: 

Marketing SZĽH, spol. s r.o. 

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

IČO.............. 

tel.: …………………, e-mail: …………………...  

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na Dres: /meno a číslo 

Dresu/  ………............... 

– Dátum objednania/dátum prijatia* .............. 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov .............. 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............. 

– Dátum .............. 

 


