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PODMIENKY SÚŤAŽE 

NEČAKAJTE DO VIANOC 
 

Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 

06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené Tatra banke, a. s. rozhodnutím Národnej banky 

Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-

762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008, OPK-11394/2-2008, OPK-18065/2009, ODB-12320- 3/2010 a 

rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-007/2002/OCP (ďalej len „Banka“ alebo „Organizátor 

súťaže“) týmto vyhlasuje súťaž „Nečakajte do Vianoc“ (ďalej len „Súťaž“) za účelom marketingovej 

propagácie Banky a zvýšenia informovanosti o produktoch a službách Banky a zverejňuje nasledovné 

podmienky súťaže (ďalej len „Podmienky súťaže“). 

 

A) SÚŤAŽ O HLAVNÚ VÝHRU 

 

I. Trvanie a forma realizácie Súťaže 

 

1. Súťaž prebieha od 01.10.2022 do 14.12.2022 (ďalej len „Trvanie súťaže o hlavné výhry“).  

2. Súťaž prebieha vo forme zberu kontaktných údajov na všetkých pobočkách Banky.  

 

II. Súťažiaci a zapojenie sa do súťaže 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní nasledovné podmienky: 

a) dosiahol vek 18 rokov, 

b) vypíše počas trvania súťaže o hlavné výhry tzv. “List Ralfovi“. „Listy Ralfovi“ 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 

(ďalej len „Súťažiaci“). 

 

III.  Hlavné výhry 

 

1. Hlavnými výhrami v Súťaži sú: 

• 1x tankovacia karta na čerpacích staniciach  spoločnosti Slovnaft a. s.,  Vlčie hrdlo 1, 824 

12 Bratislava, IČO: 31322832 (ďalej len „ČS Slovnaft“), v rámci Slovenskej republiky v 

hodnote 2400 EUR (slovom: dvetisícštyristo eur),  

• 1x darčekový poukaz od spoločnosti DECODOM spol. s.r.o., Pilská 7, 955 13 Topoľčany, 

IČO: 36305073 (ďalej len „DECODOM“ ) v hodnote 2400 EUR (slovom: dvetisícštyristo eur), 

• 1x darčeková karta od spoločnosti NAY a. s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 

35739487 (ďalej len „NAY“ ) v hodnote 2400 EUR (slovom: dvetisícštyristo eur), (ďalej 

spoločne pre uvedené výhry len „Hlavná výhra“). 

2. Hlavné výhry nie je možné vymeniť za hotovosť ani iné plnenie. 

 

 

IV. Žrebovanie výhercov a odovzdanie Hlavnej výhry 

 

 

1. Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 15.12.2022 zo všetkých Súťažiacich 3 výhercov (slovom: troch) 

a 5 náhradníkov (slovom: piatich), ktorí získajú Hlavnú výhru (ďalej len „Výherca“). 

2. Organizátor súťaže zverejní krstné meno, iniciálu priezviska a okres trvalého bydliska Výhercov 

po skončení Súťaže na svojom webovom sídle. 
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3. Organizátor súťaže bude Výhercu kontaktovať najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania 

a oznámi mu spôsob odovzdania Hlavnej výhry, a to telefonicky na telefónne číslo, ktoré 

Súťažiaci uviedol ako kontaktný údaj na „Liste Ralfovi“ podľa ustanovenia bodu II.1. tejto časti 

Podmienok súťaže. 

4. Výherca stráca nárok na Hlavnú výhru a Organizátor súťaže je oprávnený postúpiť Hlavnú 

výhru náhradníkovi, ak: 

a) Výherca odmietne Hlavnú výhru, 

b) Organizátorovi súťaže sa nepodarí s Výhercom skontaktovať prostredníctvom telefónneho 

čísla, ktoré mu zanechal Súťažiaci na „Liste Ralfovi“ podľa bodu II.1. tejto časti Podmienok 

súťaže z dôvodu, že telefónne číslo neexistuje, nie je aktívne alebo bolo chybne uvedené, 

c) Organizátorovi súťaže sa nepodarí s Výhercom skontaktovať prostredníctvom telefónneho 

čísla, ktoré mu zanechal Súťažiaci na „Liste Ralfovi“ podľa bodu II.1. tejto časti Podmienok 

súťaže ani na tretí pokus, 

d) Výherca neposkytne Organizátorovi súťaže súčinnosť potrebnú pre odovzdanie Hlavnej 

výhry v lehote 5 dní od okamihu, kedy bol Výherca Organizátorom súťaže informovaný 

o Výhre a spôsobe jej odovzdania v zmysle bodu 4. tohto článku Podmienok súťaže. 

5. Výherca Hlavnej výhry sa riadi pri uplatnení Hlavnej výhry všeobecnými podmienkami 

a pokynmi daného subjektu, ku ktorému sa Hlavná výhra vzťahuje. 

 

 

B) SÚŤAŽ O OKAMŽITÉ VÝHRY 

 

I. Trvanie a forma realizácie Súťaže 

 

1. Súťaž prebieha od 01.10.2022 do 31.12.2022 (ďalej len „Trvanie súťaže o okamžité výhry“),  

2. Súťaž prebieha vo forme zberu kontaktných údajov na všetkých pobočkách Banky.  

 

 

II. Súťažiaci a zapojenie sa do súťaže 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní nasledovné podmienky: 

a) dosiahol vek 18 rokov, 

b) vypíše počas trvania súťaže kontaktnú kartičku. Vypísaním kontaktnej kartičky zároveň 

súťažiaci udeľuje Raiffeisen banke súhlas na marketingové oslovovanie. Kontaktné kartičky 

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.  

c) na výhernom žrebe, ktorý môže získať v ktorejkoľvek pobočke Banky (ďalej len „Výherný 

žreb“) zotrie tri rovnaké symboly v stierateľných políčkach, získava okamžitú výhru, ktorú 

tieto symboly znázorňujú (viď bod III.2. tejto časti Podmienok súťaže) 

        (ďalej len „Súťažiaci“). 

 

 

III.  Okamžité výhry 

 

 

1. Okamžitými výhrami na výherných žreboch, ktoré možno získať v pobočkách Raiffeisen banky, 

sú:  

a) 12x finančná výhra v hodnote 100EUR (slovom: sto eur), 

b) 684x plyšový Ralf v hodnote 6,54EUR s DPH/ ks (slovom: šesť eur a päťdesiatštyri centov),  
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c) 171x sada drevených vianočných ozdôb v hodnote 19,99EUR s DPH/ sada (slovom: deväťnásť 

eur a deväťdesiatdeväť centov),  

d) 171x balenie vlašských orechov, 1 kg v hodnote 8,90EUR s DPH/ bal. (slovom: osem eur 

a deväťdesiat centov),  

e) 171x vonkajšia dekoračná reťaz v hodnote 11,31EUR s DPH/ ks (slovom: jedenásť eur 

a tridsaťjeden centov),  

f) 171x sada vianočných vykrajovačiek Delícia v hodnote 2,94EUR s DPH/ sada (slovom: dve eurá 

a deväťdesiatštyri centov),  

g) 171x klzák na sánkovanie v hodnote 1,16EUR s DPH/ ks (slovom: jedno euro a šestnásť centov),  

h) 171x sada 3 ks vianočných baliacich papierov s Ralfom, rôzne motívy v hodnote 2,62EUR s DPH/ 

sada (slovom: dve eurá a šesťdesiatdva centov), (ďalej len „Okamžitá výhra“). 

2. Piktogramy možných okamžitých výhier na výhernom žrebe:  

Výhra č.1 – Finančná výhra v hodnote 100 EUR  

 
 

Výhra č.2  - Plyšový Ralf v hodnote 6,54EUR s DPH/ ks 

 
 

Výhra č. 3 – Sada drevených vianočných ozdôb v hodnote 19,99EUR s DPH/ sada 
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Výhra č.4 – Balenie vlašských orechov, 1 kg v hodnote 8,90EUR s DPH/ bal. 

 
 

Výhra č. 5 – Vonkajšia dekoračná reťaz v hodnote 11,31EUR s DPH/ ks 

                
 

Výhra č. 6 – Sada vianočných vykrajovačiek Delícia v hodnote 2,94EUR s DPH/ sada 

 
 

Výhra č.7 – Klzák na sánkovanie v hodnote 1,16EUR s DPH/ ks 

 
 



 
 

strana 5 z 6 
 

 

Výhra č.8 – Sada 3 ks vianočných baliacich papierov s Ralfom v hodnote 2,62EUR s DPH/ sada 

 
 

 

IV. Odovzdanie Okamžitej výhry 

 

1. Okamžitú finančnú výhru v žrebe v hodnote 100EUR (slovom: sto eur) poukáže Organizátor 

súťaže Výhercovi bezhotovostným prevodom na účet, ktorý mu Výherca za týmto účelom 

oznámi bezprostredne po zotretí Výherného žrebu, a to najneskôr do 10 pracovných dní od 

takéhoto oznámenia. Túto výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani iné plnenie. 

2. Ostatné okamžité výhry vo Výherných žreboch budú výhercom odovzdané na pobočke 

Raiffeisen banky bezprostredne po zotretí výhry vo Výhernom žrebe. V prípade, že výherca 

výhru odmietne, stráca na výhru nárok bez náhrady. 

 

 

C) SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

I. Ochrana súkromia a osobných údajov 

 

1. Na účely zabezpečenia priebehu Súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje 

Súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, prípadne 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).  

2. Zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je možné kontaktovať e-mailom na adresu 

info@raiffeisen.sk alebo písomne na adresu DPO, Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava. 

3. V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje Súťažiacich uchovávané iba po dobu 

nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Organizátora súťaže. 

4. 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. 

5. Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

6. Vypísaním a odovzdaním kontaktnej kartičky v zmysle týchto Podmienok súťaže Súťažiaci 

zároveň udeľuje banke súhlas s marketingovým oslovovaním. 

7. Súťažiaci pre prípad Hlavnej výhry v Súťaži súhlasí s tým, že jeho krstné meno, iniciála priezviska 

a mesto trvalého pobytu budú zverejnené na webovom sídle Organizátora súťaže v rámci 

sekcie Súťaže ako meno Výhercu. 
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II. Záverečné ustanovenia 

 

1. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje súhlas s Podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom 

rozsahu dodržiavať. 

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky súťaže alebo Súťaž 

odvolať. Zmenu Podmienok súťaže alebo odvolanie Súťaže Organizátor súťaže zverejní na 

svojom webovom sídle www.raiffeisen.sk. Zmena Podmienok súťaže alebo odvolanie Súťaže 

nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia 

uvedeného oznámenia. 

3. V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov hodnota výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov 

fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR. V prípade vzniku 

daňovej povinnosti je daň z výhry povinný odviesť samotný výherca. 

4. Zo 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.. 

5. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tým, že splní všetky vyššie uvedené podmienky zapojenia sa do 

súťaže. Organizátor súťaže zaradí Súťažiacich do Súťaže automaticky. 

6. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude 

zohľadňovať. 

7. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí nesplnia Podmienky 

súťaže, porušia Podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 

8. Podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2022. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 01.10.2022 

 

http://www.raiffeisen.sk/

