
 

 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 
 

I. ÚČEL SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ, TECHNICKÝ SPRÁVCA A DODÁVATEĽ VÝHRY 
 

1.1 Účelom týchto Pravidiel spotrebiteľskej súťaže je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Vyhrajte cestu 
okolo sveta“ (ďalej len “Súťaž”). Tento dokument je jediným dokumentom, ktorý záväzne 
upravuje pravidlá uvedenej Súťaže na informačných letáčikoch, prospektoch a iných materiáloch 
(ďalej len “Pravidlá”).  
 

1.2 Tieto Pravidlá môžu byť zmenené jedine Organizátorom a Usporiadateľom Súťaže, a to formou 
písomných dodatkov k týmto Pravidlám. 

 
1.3 Usporiadateľ a organizátor spotrebiteľskej Súťaže je NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 

Bratislava, IČO: 35739487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 1640/B (ďalej len “NAY”). 

 
1.4 Technický správca Súťaže je A SMS s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387 zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25950/B, ktorá 
zabezpečuje podporu Súťaže prostredníctvom SMS systém (ďalej len ,,technický správca”). 

 
1.5 Dodávateľom výhry je spoločnosť BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 

Bratislava, IČO: 35824859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 25380/B (ďalej len “BUBO”). 

 
II. TERMÍN SÚŤAŽE 

 
2.1   Súťaž prebieha v termíne 07.03.2019 00:00:00 hod. do 03.04.2019 23:59:59 hodiny vrátane (ďalej 

len „obdobie konania súťaže“). 
2.2   Na účely tejto Súťaže budú akceptované doklady o vykonaní súťažného nákupu z obdobia konania 

súťaže. 
2.3   Vyhodnotenie Súťaže prebehne do 14 dní od skončenia súťaže. 

 
 

III. ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „súťažiaci“) s trvalým pobytom a 
doručovacou adresou v Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na 
právne úkony. 

3.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, 
zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) organizátora, usporiadateľa, 
technického správcu, partnera a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke 
v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, že sa 
výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom 
zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Pri nákupe 
na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom. 

 
IV. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1 Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 
Bratislava, IČO: 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka číslo 1640/B ako organizátor a usporiadateľ Súťaže (ďalej na účely tohto článku 
“prevádzkovateľ”). 

4.2 Účel spracúvania osobných údajov je organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a 
propagácia Súťaže. 



 

 

4.3 Súťažiaci ako dotknutá osoba vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 
písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) s týmito Pravidlami a s uchovaním osobných 
údajov: 
(i) so záznamom textového obsahu SMS, telefónneho čísla odosielateľa, dátumu a času prijatia 

došlých SMS; 
(ii) so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže; 
(iii) s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) 

na výhernej listine; 
(iv) so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne 

číslo; 
(v) so zaslaním marketingovej ponuky zo strany NAY alebo dodávateľa výhry po dobu 1 roka 

alebo do odvolania súhlasu. 

4.4 Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas 
kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie uskutočnené 
prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nay.sk. Odvolaním 
svojho súhlasu stráca súťažiaci nárok na výhru v súťaži. 

4.5 Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním telefónneho čísla na marketingové účely, môže svoj súhlas 
kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie uskutočnené 
prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nay.sk. Odvolaním 
svojho súhlasu stráca súťažiaci nárok na zľavu z produktov ponúkaných zo strany dodávateľa 
výhry. 

4.6 Príjemcovia osobných údajov sú spolupracujúce spoločnosti, ktoré pre spoločnosť NAY 
zabezpečujú realizáciu Súťaže, a to: 
(i) A SMS s.r.o, so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25950/B, ktorá 
zabezpečuje podporu Súťaže prostredníctvom SMS systému a následné zaradenie súťažicich 
do žrebovania;  

(ii) BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35824859, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25380/B, ktorá je  
dodávateľom výhry;  

(iii) všetky osoby, ku ktorým sa tieto údaje dostanú prostredníctvom webovej stránky spoločnosti 
NAY alebo prostredníctvom iných médií a sietí, v rámci ktorých spoločnosť NAY výsledky 
Súťaže zverejní. 

4.7 Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania Súťaže, ako aj po dobu po skončení Súťaže 
za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a propagácie Súťaže, pričom následne budú uchovávané 
po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym 
predpisom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, daňové predpisy). 

4.8 Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi nasledovné práva: (i) právo požadovať prístup k 
osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných 
údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť 
osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.  

4.9 Dotknutá osoba, ktorá má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť 
na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: 
dpo@nay.sk. 

4.10 Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených 
Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má 
právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania. 

4.11 Podrobnosti ohľadne informačnej povinnosti a Pravidlách tejto Súťaže nájdu súťažiaci aj 
na stránke www.nay.sk. 
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V. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

5.1  Súťaž prebieha vo všetkých prevádzkach siete NAY (obchodné domy a odberné miesto v 
centrálnom sklade) a prostredníctvom e-shopu NAY (prevádzkovaných spoločnosťou NAY) 
výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to v súlade s 
nižšie uvedenými Pravidlami.  

 
5.2   Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v období konania a na mieste konania súťaže jednorázovo 

(na jednu účtenku) nakúpi tovar alebo služby v hodnote minimálne 300 € alebo viac a uschová si 
doklad o tomto súťažnom nákupe (ďalej len „súťažný nákup“). Súťažiaci je povinný si uschovať 
všetky doklady o vykonaní súťažného nákupu, s ktorými sa zúčastnil súťaže, a to počas celého 
obdobia trvania súťaže. Predloženie dokladu o vykonaní súťažného nákupu bude NAY v prípade 
výhry vyžadovať pri vyhodnotení Súťaže. 

 
5.3 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho 

podmienky týchto Pravidiel možno použiť iba originál dokladu o vykonaní súťažného nákupu z 
elektronickej pokladne, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného nákupu, 
alebo elektronická faktúra zaslaná e-mailom v prípade nákupu cez e-shop ww.nay.sk.  

 

5.4  Následne (opäť v období konania súťaže) zašle súťažiaci technickému správcovi súťaže súťažnú 
SMS správu v tvare NAY (medzera) ČÍSLODOKLADU na telefónne číslo 6661. 

 

5.5  Číslom dokladu sa rozumie 8 miestne interné číslo dokladu uvedené na doklade o vykonaní 
súťažného nákupu z elektronickej pokladnice pri nákupe v predajniach NAY a 10 miestne číslo 
faktúry v prípade elektronickej faktúry pri nákupe v e-shope nay.sk 

 

5.6  Cena súťažnej SMS je 0,20 € s DPH. 
 
5.7  S jedným číslom dokladu sa môže zapojiť súťažiaci do súťaže iba jedenkrát. 

 
Príklad dokladu: 

 

Príklad súťažnej SMS: NAY 18347052 alebo NAY 9934567893 
 

Čas odoslania SMS musí nasledovať až po čase súťažného nákupu. 

NAY si podmieňuje odovzdanie výhry predložením všetkých 

dokladov o vykonaní súťažného nákupu s údajmi zodpovedajúcimi 

údajom uvedenými v súťažných SMS. Spotrebiteľ, resp. súťažiaci je 

povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch počas celého 

obdobia trvania súťaže až do dátumu odovzdania výhry. 

Predloženie dokladov môže NAY vyžadovať aj po skončení súťaže. 
 

Každý súťažiaci po odoslaní súťažnej SMS správy dostane 

potvrdzujúcu SMS, v ktorej bude informovaný o tom, že bol 

zaradený do súťaže, prípadne, že bola SMS správa zaslaná v 

nesprávnom tvare. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom 

doručenia potvrdzujúcej SMS od technického správcu súťaže (avšak 

spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná SMS doručená 

technickému správcovi) (ďalej len "súťažná registrácia“). 



 

 

VI. VÝHRY, ZĽAVY A URČENIE VÝHERCOV 
 
6. 1  VÝHRA 1 

Výhrou 1  je zájazd: Cesta okolo sveta BUBO lietadlom - 7 divov sveta z ponuky katalógu 
BUBO v hodnote 5000 € v termíne 8.11. - 26.11.2019. Do súťaže je vložená celkovo 1 výhra 
v podobe zájazdu (ďalej len „Výhra“).  

 
Špecifikácia výhry: 
Výhra zahŕňa: 

 Cestu okolo sveta privátnym lietadlom BUBO 

 Letenku 

 VIP servis počas celej cesty 

 Služby šiestich originálnych BUBO sprievodcov 

 17 x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v izbách pre dve osoby (výhodný doplatok do 5* 
a exkluzívnych hotelov) 

 17 x večeru vrátane gala večere v Rio de Janeiro 

 2 x all inclusive 

 Vynikajúci poznávací program zameraný na 7 novodobých divov sveta 

 23 kg batožiny pri economy class a 32kg batožiny pri prémiovom sedadle 

 Privátne  VIP transfery na letiská a z letísk, od prvého až po posledné 

 Prehliadky podľa programu vrátane vstupov 

 Vaše vlastné miesto v lietadle, Váš kapitán a Vaša stewardka či steward 

 Lekár na palube 

 Tradičný welcome drink v každej krajine 

 Prípitok Moet et Chandon 

 Najlepšie poistenie proti insolventnosti Šťastnú visačku na batožinu 

 Asistenčné služby BUBO  
 
Výhra nezahŕňa: 

 Letiskové a bezpečnostné poplatky,  

 Víza 

 Ostatnú stravu 

 Cestovné poistenie 

 Dobrovoľné príplatky a prémiové hotelové balíky 
 
 
6.2 VÝHRA 2 

Výhrou 2 je zľava z ponuky katalógu BUBO v hodnote 10 % z ceny ľubovoľného zájazdu v 
ponuke BUBO na rok 2019. Každý súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže, získava od BUBO zľavu 
na nákup zájazdu. Zľava sa dá uplatniť v podobe kódu, ktorý bude súťažiacim zaslaný 
formou SMS po skončení súťaže, najneskôr do 15. 4. 2019 (ďalej len „výhra 2“).  

 
6.3  Výhra bude odovzdaná v podobe daru zo strany NAY a nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb 

v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. 
6.4 Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou 

v súťaži, okrem nákladov a poplatkov uvádzaných v týchto Pravidlách.  
6.5 Na výhru nemá súťažiaci právny nárok. 
 

VII. URČENIE VÝHERCOV 
 

7.1   Výherca v súťaži bude určený losovaním vykonaným elektronickým systémom technického 
správcu tak, že losovanie prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže. Spolu s výhercom bude 
elektronickým systémom technického správcu vyžrebovaných 5 náhradníkov. Žrebovanie 



 

 

prebehne pod notárskym dohľadom.  
 

7.2   Výhru získa súťažiaci, ktorý úplne splnil všetky podmienky stanovené týmito Pravidlami a zároveň 
bude v súlade s vyššie uvedeným vylosovaný technickým správcom súťaže (ďalej len „výherca“). 
O žrebovaní vyhotoví notár písomný protokol. 

 
7.3  Súťaž má jedného výhercu. Súťažiaci bude o výhre v súťaži informovaný zástupcom NAY 

telefonicky na telefónne číslo, ktoré bolo vylosované. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne 
vo vybranej predajni NAY formou poukazu. 

 
7.4   Výherca sa musí prevzatia ceny zúčastniť osobne a svojim podpisom potvrdiť, že bol informovaný 

o spracovaní osobných údajov. Pri prevzatí výhry musí predložiť doklad o vykonaní súťažného 
nákupu s číslom dokladu, ktorý bol vylosovaný. 

 
7.5  V prípade, že výherca nepredloží doklad o vykonaní súťažného nákupu s vylosovaným číslom 

dokladu pri prevzatí výhry, nedostaví sa osobne na prebratie výhry alebo nesúhlasí so 
spracovaním osobných údajov, stráca výherca nárok na výhru. 

 
7.6  Výhercom sa v tom prípade stáva 1. Vylosovaný náhradník. V prípade, že aj prvý vylosovaný 

náhradník stratí nárok na výhru, výhercom sa stáva druhý vylosovaný náhradník a tak ďalej.  
 
7.7  V prípade, že stratí nárok na výhru výherca aj všetci vylosovaní náhradníci, výhra prepadá v 

prospech NAY, ktorá je oprávnená rozhodnúť o jej ďalšom použití. 
 
7.8   Výherca výhry 1 a výhry 2 bude vhodným spôsobom vyzvaný k jej prevzatiu oznámením o výhre.  

V prípade, že si výherca neprevezme cenu alebo oznámenie o cene v príslušnej lehote, nárok 
výhercu na cenu zaniká (uplynutím lehoty na prevzatie ceny) a táto cena prepadá v prospech 
vyhlasovateľa Súťaže bez toho, že by výhercovi týmto vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu 
zo strany vyhlasovateľa súťaže. 

 
7.9  Výherca sa tiež môže vzdať nároku na výhru. 
 
7.10 Ustanovenia bodov 7.1 až 7.7 sa vzťahujú na výhru 1 a ustanovnia bodo 7.8 a 7.9 na výhru 2. 
 

 
VIII. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE 

 
8.1  Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe 

za 300 € a viac na novom doklade o vykonaní súťažného nákupu) a zakaždým pri riadnom splnení 
podmienok účasti.  To  znamená,  že  súťažný  nákup  je  vždy  dokumentovaný  jedným dokladom 
o vykonaní súťažného nákupu a   zároveň jeden doklad o vykonaní súťažného nákupu môže 
dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom doklade o vykonaní súťažného 
nákupu zaznamenaný nákup v hodnote násobkov 300 €, daný doklad o vykonaní súťažného 
nákupu  oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ju použiť v súťaži 
iba jedenkrát. 

 

8.2  Mobilné telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal súťažnú SMS sa zo strany NAY považuje za 
mobilné telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý súťažiaci zapojiť iba s jedným 
konkrétnym telefónnym číslom. Ak NAY alebo technický správca zistí opak, bude takýto súťažiaci 
zo súťaže bez náhrady vylúčený. 

 
8.3   Súťažiaci sa zúčastňujú Súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry 

peňažné, či akékoľvek iné plnenie. NAY týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaná a súťažiaci 
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany NAY, než sú uvedené v týchto Pravidlách. 



 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

9.1  Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania Súťaže.  
 

9.2 NAY si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej 
hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade 
s týmito Pravidlami. 

 

9.3  Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech NAY. 
 

9.4 NAY ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie SMS do SMS centra, uvedenie 
nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so Súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom 
alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, 
ktoré vznikli v priebehu Súťaže, rýchlosť technického pripojenia, či iné prípadné nedostatky 
vzniknuté v súvislosti so Súťažou, či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných 
operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov Súťaže. Do súťaže sa budú prijímať iba SMS 
zaslané z identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí 
mobilných operátorov. SMS zaslané cez akékoľvek internetové SMS brány, SMS správy z pevných 
telefónnych liniek, či cez iné aplikačné rozhrania sa nebudú prijímať. SMS nespĺňajúce 
podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. zaslané iným 
spôsobom v rozpore s týmito Pravidlami , sa budú považovať za neplatné a nebude sa na ne 
prihliadať. 

 

9.5 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou NAY. NAY si 
vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť 
alebo doplniť jej Pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na 
www.nay.sk, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné Pravidlá. 

 

9.6  NAY alebo technický správca so súhlasom NAY sú oprávnení kontrolovať všetky podmienky účasti 
na Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke 
spojenej so Súťažou. NAY má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo Súťaže v prípade, že by 
takýto účastník porušoval tieto Pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením 
mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu Súťaže možno NAY zaslať písomne 
na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania Súťaže a do 20 pracovných dní od 
ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie 
usporiadateľa o námietke je konečné. 

 

9.7  Účastník Súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla 
účastníkovi vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ, technický správca či organizátor zistí alebo bude 
mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany 
niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

http://www.nay.sk,/


 

 

9.8  V prípade, že NAY či technický správca zistí preukázateľné konanie účastníka porušujúce tieto 
Pravidlá, súhlasí účastník nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že NAY bude 
oprávnená uložiť vo svojej databáze samotné telefónne číslo použité na porušenie pravidiel, a 
to na obdobie priebehu tejto Súťaže a bude rovnako oprávnená neumožniť použitie tohto 
telefónneho čísla pre ďalšiu účasť na tejto a ďalších spotrebiteľských akciách NAY. 

 

9.9  Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.nay.sk a v miestach predaja.  
 

9.10  Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok u 
vyhlasovateľa súťaže. 

 

 

Vyhlasovateľ súťaže: 

NAY a.s. 

 

V Bratislave dňa 4. 3. 2019 

http://www.nay.sk/

