
 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

„DOBRO HREJE“ 

 

1. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, so sídlom: 

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sa, tel.: 0850 850 555, email: 

info@raiffeisen.sk (ďalej len „organizátor“ alebo „Raiffeisen banka“). Orgánom dohľadu nad 

činnosťou organizátora je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. 

2. Cieľom súťaže je marketingová propagácia Raiffeisen banky.  

3. Súťaž prebieha od 02.01.2022 do 28.02.2022 v dvoch samostatných kolách na všetkých pobočkách 

Raiffeisen banky. 

4. Prvé kolo súťaže prebieha od 02.01.2022 do 31.01.2022.  

Druhé kolo súťaže prebieha od 01.02.2022 do 28.02.2022. 

5. Hlavnou výhrou spoločne pre prvé a druhé kolo súťaže je 5 x 500 EUR (slovom: päťsto eur) (ďalej 

spoločne pre uvedené výhry len „hlavná výhra“). 

Okamžitými výhrami spoločne pre prvé a druhé kolo súťaže na výhernom žrebe, ktorý možno získať 

v pobočkách Raiffeisen banky (ďalej len „výherný žreb“) sú: 

a) 118x finančná výhra v hodnote 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), 

b) 236x finančná výhra v hodnote 20 EUR (slovom: dvadsať eur).  

6. Prvého a druhého kola súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:  

a. dosiahla minimálne 18 rokov veku,  

b. vypíše kontaktnú kartičku tzv. „Hlasovací lístok“ a odovzdá ju zamestnancovi pobočky 

Raiffeisen banky. Vypísaním Hlasovacieho lístka zároveň súťažiaci udeľuje Raiffeisen banke 

súhlas na marketingové oslovovanie. Hlasovacie lístky a zlosovacie osudie sú k dispozícii u 

hostesiek Raiffeisen banky, v pobočkách Raiffeisen banky ako aj v pobočkách Tatra banky, a. 

s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sa. Jednotlivé Hlasovacie lístky 

vhodené do zlosovacích osudí organizátor roztriedi podľa územnej príslušnosti k jednej z 

pobočiek Raiffeisen banky.  

7. Do prvého kola súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky podľa bodu 6 v období od 

02.01.2022 do 31.01.2022.  

8. Do druhého kola súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky podľa bodu 6 v období od 

01.02.2022 do 28.02.2022.  

9. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Duplicitné zapojenia organizátor nebude zaraďovať 

do súťaže. 

10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie. 

11. Súťažiaci, ktorý si v prvom a/alebo druhom kole súťaže po zotretí výherného žrebu odhalí tri (3) 

rovnaké symboly v stierateľných políčkach, získava výhru, ktorú tieto symboly znázorňujú (viď bod 21). 

Výherca je povinný uschovať si originál výherného žrebu s odhalenými tromi rovnakými symbolmi za 

účelom preukázania splnenia podmienok súťaže organizátorovi. Výherca je povinný uplatniť si výhru 

u organizátora súťaže na ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky predložením výherného žrebu 

najneskôr do 28.02.2022, po tomto termíne výhercov nárok na vyplatenie výhry zaniká. 

12. Zo všetkých súťažiacich vyžrebuje organizátor dňa 10.03.2022 piatich (5) výhercov a desiatich (10) 

náhradníkov hlavnej výhry.  



 

 

13. Organizátor bude kontaktovať výhercov hlavnej výhry najneskôr do 10 pracovných dní od žrebovania 

telefonicky alebo prostredníctvom emailu, na základe údajov uvedených na Hlasovacom lístku,  

a oznámi im spôsob odovzdania hlavnej výhry a formu požadovanej súčinnosti výhercu. V prípade, že 

sa organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom prostredníctvom uvedených kontaktných údajov 

ani na tretí pokus, výherca stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech náhradníka. 

14. Hlavnú výhru poukáže organizátor výhercovi hlavnej výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorý 

mu výherca za týmto účelom oznámi, a to najneskôr do 10 pracovných dní od takéhoto oznámenia 

výhercom. Finančnú výhru z výherného žrebu organizátor výhercovi poukáže bezhotovostným 

prevodom na účet, ktorý mu výherca za týmto účelom oznámi, a to najneskôr do 10 pracovných dní od 

takéhoto oznámenia výhercom. 

15. V zmysle § 9 ods. 2  písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych 

predpisov sú od dane oslobodené prijaté výhry alebo ceny neprevyšujúce sumu 350 EUR za cenu alebo 

výhru. Nakoľko suma každej hlavnej výhry presahuje sumu 350 EUR, daň odvedie organizátor 

a výhercovia hlavnej výhry získajú výhru vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur), ktorá už nepodlieha 

zdaneniu. 

16. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi do 5 pracovných dní súčinnosť potrebnú na 

odovzdanie výhry, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že  výherca výhru odmietne, výherca 

stráca nárok na výhru. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať 

prostredníctvom kontaktných údajov, ktorú mu výherca poskytol na kontaktnej kartičke, stráca 

výherca nárok na výhru. Vo vyššie uvedených prípadoch organizátor ponúkne hlavnú výhru 

náhradníkovi. V prípade, že výherca okamžitej výhry organizátorovi nepredloží výherný žreb, stráca 

nárok na výhru.  

17. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich 

v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a IBAN účtu na vyplatenie výhry 

spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 

1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).  

- Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@raiffeisen.sk alebo písomne na 

adresu: DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. 

- V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 

nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže. 

- Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej 

osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na 

prenosnosť údajov. 

- Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

18. Z tejto súťaže sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a. s., 

organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 

Tatra banky, a. s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo 

súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v 

rozpore s dobrými mravmi.  

19. Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť. Každá 

zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením nového znenia súťažných podmienok.  

20. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich v plnom 

rozsahu dodržiavať. 

21. Piktogramy možných výhier na žrebe:  
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Výhra č.1 – Finančná výhra v hodnote 50 EUR 

 
 

Výhra č.2  - Finančná výhra v hodnote 20 EUR 

 
 

22. Tieto podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 02.01.2022. 

23. Raiffeisen banka týmto zároveň vyhlasuje verejný prísľub, ktorým sa zaväzuje, že za každý odovzdaný 

platný Hlasovací lístok označený v prospech niektorej z týchto organizácií: 

- Malíček, o.z., sídlo spoločnosti Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 42254141, DIČ: 2023736385, 

- Parasport24, o.z., sídlo spoločnosti Dulice 189, 038 11 Belá, IČO: 37978438, DIČ: 202216458, 

- Psia duša, o.z., sídlo spoločnosti Krosnianska 57, 040 22 Košice, IČO: 42100411, DIČ: 2022644228, 

- Strom života, o.z., sídlo spoločnosti Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO: 00587010, DIČ: 2020830713 

daruje príslušnej organizácii 0,50 EUR. Neplatný je Hlasovací lístok, ktorý je označený v prospech viac 

ako jednej  z uvedených organizácií, alebo ktorý je hlasujúcim pozmenený, alebo ktorý nie je podpísaný 

hlasujúcim. Neplatné Hlasovacie lístky Raiffeisen banka nebude zohľadňovať pri určovaní výšky daru. 

Výška daru pre jednotlivú organizáciu sa určuje ako súčin súčtu počtu platných odovzdaných 

Hlasovacích lístkov označených v prospech príslušnej organizácie a sumy 0,50 EUR. Raiffeisen banka 

sa zaväzuje vyplatiť dar príslušnej organizácii.  

24. Raiffeisen banka si vyhradzuje právo podmienky tohto verejného prísľubu kedykoľvek zmeniť alebo 

odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  vo 

svojich obchodných priestoroch a na internetovej stránke www.raiffeisen.sk/sutaz.  

http://www.raiffeisen.sk/sutaz

