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Štatút súťaže na webovej stránke Slovak 
Lines 
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na webovej stránke Slovak Lines, ktoré sú bližšie 
popísané nižšie (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v súťažnom 
príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 
pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 

I. Vyhlasovateľ súťaže 
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovak Lines Express, a. s., so sídlom 
Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 44 667 
345, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
č. 4722/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „SLE“). 
 

II. Účel súťaže 
1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie služieb vyhlasovateľa súťaže na trhu 
poskytovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy. 
2) Súťaž je vyhlásená a oznámená v texte zverejneného príspevku/statusu (ďalej len „súťažný 
príspevok“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže „SLE“ www.slovaklines.sk (ďalej len 
„Link“). 

III. Trvanie súťaže 
1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke 
vyhlasovateľa súťaže, pričom súťaž trvá od 08.08.2022 od 00:01 hod. do 04.09.2022 do 23:59 hod. 

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 
2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s platnou e-mailovou schránkou, ktorá je právne 
spôsobilá na úkony spojené s účasťou a prevzatím výhry z tejto súťaže, a ktorá splní podmienky 
účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčení 
zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže, ako aj 
ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.  

V. Priebeh súťaže 
1) Do súťaže sa automaticky zapája každý účastník súťaže, ktorý si so svojou e-mailovou 

adresou zakúpi cestovný lístok na webovej stránke www.slovaklines.sk alebo cez mobilnú 
aplikáciu Slovak Lines v období od 08.08.2022 od 00:01 hod. do 04.09.2022 do 23:59 hod. 
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Na to, aby bol účastník do súťaže zapojený stačí, aby cestovný lístok bol v danom období 
zakúpený, nemusí dôjsť aj k jeho precestovaniu.  V prípade, ak po zakupení cestovného lístka 
dôjde k jeho stornovaniu, účastník nebude do súťaže zaradený.  

2) Do žrebovania súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý si zakúpil cestovný lístok 
výhradne na linkách 102806 - Bratislava - Viedeň a 102807 - Bratislava - Schwechat. 

3) Každý účastník súťaže môže zvýšiť svoju šancu na výhru nákupom viacerých cestovných 
lístkov výhradne na linkách 102806 - Bratislava - Viedeň a 102807 - Bratislava - Schwechat. 

4) Do žrebovania súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v dobe trvania súťaže splní 
podmienky uvedené v tomto štatúte. 

5) Každý týždeň v období kedy bude súťaž prebiehať sa bude žrebovať 5 výhercov, pričom 
každý z výhercov vyhrá 2 poukážky v hodnote 50€.  

6) Po skončení súťaže bude vyžrebovaný 1 výherca, ktorý vyhrá hlavnú cenu súťaže. 
7) Celkový počet výhercov súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, je 21 

výhercov. 
8) Spôsob určenia výhercov súťaže spomedzi účastníkov súťaže: výhercovia súťaže budú 

vyžrebovaní zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom 
dvoch zástupcov vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom žrebovanie výhercov súťaže sa 
uskutoční vždy v pondelok nasledujúceho súťažného týždňa. t.j. v dňoch 15.08., 22.08, 29.08 
a 05.09 vždy o 13:00 hod. za predchádzajúci súťažný týždeň. O priebehu žrebovania bude 
spísaný písomný protokol. 

 
VI. Výhra a jej odovzdanie 

1) Predmety výhry v súťaži sú nasledovné: 

• 40x darčeková poukážka v hodnote 50€ na ľubovolný nákup v centre NIVY 
s platnosťou do 19.10.2022 

• Hlavná výhra – 1x darčeková poukážka v hodnote 1000€, ktorú možno použiť na nákup 
leteniek a/alebo ubytovania a/alebo zájazdu, prípadne kombinácii produktov podľa 
vlastného výberu z ponuky služieb na portáli www.pelikan.sk 

 
2) Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámení najneskôr do 24 hodín od žrebovania, a 
to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá bola uvedená pri realizovaní nákupu cestovných 
lístkov. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 48 hodín od jeho oboznámenia o 
výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže 
oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných 2 pracovných dňoch náhradného výhercu súťaže, 
ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie. 
3) O presnom spôsobe odovzdania resp. doručenia výhry bude výherca informovaný 
vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom e-mailovej správy po prihlásení sa výhercu k výhre. 
4) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. 
Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie 
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vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, 
že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 
1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za 
hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže 
v tomto štatúte. 
 
 
 
 
VII. Osobitné ustanovenia  
1) Ak sa preukáže, že výherca súťažného príspevku je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo 
zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru 
nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. 
2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho 
usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, 
zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre alebo zaslané výhercom za neplatné alebo 
bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa 
zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. 
3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci prihlásenia sa do súťaže uviedol 
nesprávnu e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej mal byť výherca kontaktovaný ohľadom 
svojej výhry. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola 
výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže. 
4) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže 
nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže. 
5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty 
spojené s dodaním výhry výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom 
vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 
nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu 
zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 
6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto 
štatúte súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov 
uvedené prostredníctvom Linku, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu. 
7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž 
predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu 
podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť 
na webovej stránke www.slovaklines.sk. 
8) Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
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VIII. Ochrana osobných údajov  

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa postupom uvedeným 
v tomto štatúte zapojila do súťaže. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných 
údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej 
stránke https://www.slovaklines.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov. Rovnako je možné informácie 
k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na súťažiacim 
uvedenú e-mailovú adresu. 

1) Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na nasledovných právnych základoch: 
a) Účasť v súťaži, žrebovanie a kontaktovanie účastníka súťaže/výhercu - právnym základom 

spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá 
osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. 

b) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom 
spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – 
platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť 

2) Rozsah spracúvaných údajov.  
a) Účasť v súťaži, žrebovanie a kontaktovanie účastníka súťaže/výhercu – elektronická 

adresa, v prípade doručovania výhry aj ďalšie kontaktné údaje - meno, priezvisko adresa 
bydliska, telefonický kontakt  

b) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, 
adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie 

3) Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete na 
https://www.appgdpr.sk/doc/01G7E-3SC3V-6C41-ZDZ5-ENKJ-
GCYX/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-
%20z%c3%a1kazn%c3%adci%20%5bdigital%5d.html  

 
IX. Záverečné ustanovenia  
1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. 
2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, 
propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto 
pravidiel. 
3) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa 
súťaže. 
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4) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 
5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, 
ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.  
6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré 
nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a 
riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.  
 

V Bratislave dňa 01.08.2022 


