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Úvod 
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava 
Trenčín, akciová spoločnosť vyhlasuje súťaž s 
názvom „CESTUJTE S DOPRAVNOU KARTOU 
SAD TRENČÍN, A.S.“ podľa pravidiel uvedených 
v tomto štatúte. 
 
I. Usporiadateľ súťaže 
 
Usporiadateľom súťaže „CESTUJTE 
S DOPRAVNOU KARTOU SAD TRENČÍN, A.S.““ 
(ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť 
Slovenská autobusová doprava Trenčín, 
akciová spoločnosť, so sídlom Zlatovská cesta 
29, 911 37 Trenčín, IČO: 36323977, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
oddiel Sa, vložka č.: 10291/R (ďalej len 
“Organizátor“) v spolupráci s reklamným 
partnerom organizátora, spoločnosťou M 
KREO s.r.o., so sídlom Murgašová 1298/16, 010 
01, Žilina, IČO: 43979033 (ďalej len 
„Spoluorganizátor“).  
 
Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja 
služieb Organizátora. 
 
II. Trvanie súťaže  
 
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 16.09.2021 do 
22.09.2021. Súťaž je prístupná na 2 platformách 
facebook a webová stránka usporiadateľa – 1 
súťažný príspevok.  
 
III. Účastníci súťaže  
 
Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a 
výhercom v súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto v 
čase trvania súťaže, uvedenom vyššie v Článku 
II, si zakúpi časový cestovný lístok z dopravnej 
karty v prímestskej doprave SAD Trenčín, a.s.. 
Zakúpený časový lístok cestujúci odfotí a fotku 
pošle do 8:00 hodiny nasledujúceho dňa na 
mail: mobilita@sadtn.sk. Organizátor vyžrebuje 

každý deň desiatich (10) výhercov súťaže, ktorí 
získajú výhru: 
 
 kredit v hodnote 30 eur na dopravnú 

kartu v prímestskej doprave SAD 
Trenčín, a.s.  

 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci 
organizátora a partnera, ako aj osoby týmto 
osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 
Občianskeho zákonníka – časť vety pred 
bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca 
súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na 
výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v 
dispozícii a vo vlastníctve organizátora súťaže.  
 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú 
majetkovo alebo personálne /najmä 
zamestnanci/ prepojené s reklamnými a 
promotion agentúrami (najmä so 
spoluorganizátorom), ktoré vykonávajú činnosti 
súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich 
blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho 
zákonníka. 
 
Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s 
pravidlami súťaže a týmto štatútom. 
Organizátor nespracúva osobné údaje 
súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s 
osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť 
Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 
č. 2016/679 (GDPR) ustanoveniami § 13 ods. 1 
písm.a) a§ 14 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, 
udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie 
jeho mena a priezviska na facebooku 
usporiadateľa i zaznamenanie adresy na 
zaslanie výhry. 
 
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:  
 
a) vyhlasuje, že:  
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i. je občanom Slovenskej republiky;  
 
ii. je plnoletý alebo 
ŠTATÚT SÚŤAŽE „SPOZNAJ SAD-KU“  
iii. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy 
a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a 
spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho 
jeho zákonný zástupca; 
 
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti 
uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú 
úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v 
prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli 
úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu 
za škodu, ktorú týmito neúplnými 
a nepravdivými údajmi a skutočnosťami 
spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom 
rozsahu nahradí. 
 
IV . Podmienky súťaže  
 
Úlohou súťažiaceho je zakúpiť si časový 
cestovný lístok z dopravnej karty v prímestskej 
doprave SAD Trenčín, a.s.. Zakúpený časový 
lístok cestujúci odfotí a fotku pošle do 8:00 
hodiny nasledujúceho dňa na mail: 
mobilita@sadtn.sk. 
 
Každý deň sa vyhodnocujú časové cestovné 
lístky zakúpené v predchádzajúcom dni. 
 
Vyžrebovaní budú desiati, ktorí získajú kredit na 
dopravnú kartu vo výške 30 eur. 
 
Počas trvania súťaže môže súťažiaci vyhrať len 
raz. 
 
Súťažiaci, ktorí získajú kredit, budú zverejnení 
na facebooku usporiadateľa: 
https://www.facebook.com/SADTrencin 
 
Súťaž bude ukončená vo štvrtok 23.09.2021 
o 8:00 hodine.  

Výhercovia budú identifikovaní na základe SNR 
čísla dopravnej karty zo zaslaného cestovného 
lístka. 
 
Výhercom bude dobitý kredit na dopravnú 
kartu do 15 dní od skončenia súťaže.  
 
V. Výhra 
 
Výhrou v súťaži je: 
 kredit v hodnote 30 eur na dopravnú 

kartu v prímestskej doprave SAD 
Trenčín, a.s.  

 
Výhru podľa tohto štatútu poskytuje 
usporiadateľ. 
 
VI. Žrebovanie a odovzdávanie výhier 
 
Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod 
dohľadom dvoch (2) zamestnancov 
marketingového oddelenia organizátora, a to 
každý deň v období od 17.09. – 23.09.2021.  
 
Výhercovia budú zverejnení do 15:00 hodiny 
nasledujúci deň na facebooku usporiadateľa: 
https://www.facebook.com/SADTrencin  
 
Organizátor je oprávnený vyradiť 
súťažiaceho v prípade podozrenia z 
porušenia pravidiel súťaže alebo ak 
správanie súťažiaceho bude v rozpore s 
dobrými mravmi. 
 
VI. Práva dotknutej osoby 
 
Všetky práva dotknutej osoby, ak dôjde 
k spracovaniu osobných údajov sú uvedené  na 
stránke https://www.sadtn.sk/dokumenty/ -     
Informácia o spracovaní osobných údajov pre 
cestujúcich, klientov, zmluvných partnerov. 
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VII. Záverečné ustanovenia 
 
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou 
cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o 
splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom 
postupe organizátor. 
 
Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na 
požiadanie u organizátora súťaže a na stránke 
https://www.sadtn.sk/dokumenty/. 
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie 
súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. 
Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi 
organizátor na Facebook stránke organizátora. 
 
Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak 
spojená so spoločnosťou Facebook.  
 
V Trenčíne, 10.09.2021 
 
Slovenská autobusová doprava Trenčín, 
a.s. 
 


