
 

Štatút súťaže Európsky týždeň mobility v spoločnostiach ARRIVA 

 
Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaží „Cestujte autobusom a vyhrajte“ a „Cestujeme bezpečne autobusom“,  

vyhlásenej počas Európskeho týždňa mobility 2022 (ďalej len „ETM“) pre nových a existujúcich 

cestujúcich spoločností ARRIVA na Slovensku (ďalej len „súťaž") sú spoločnosti: 

- ARRIVA Slovakia a.s., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 35 811 439, IČ DPH : SK 

SK7120001735, zapísaná: v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, vl. č. 10493/N 

- ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. , so sídlom Drieňová 31, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, 

IČO: 50 870 131, IČ DPH: SK7120001735, zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vl. Č. 153530/B 

- ARRIVA Liorbus, a.s. so sídlom Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431, IČ DPH: 

SK7120001735, zapísaná : v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10334/L 

- ARRIVA Michalovce, a.s. so sídlom Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36 214 078, IČ DPH: 

SK7120001735, zapísaná v OR Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka číslo: 1215/V 

- ARRIVA NITRA a.s., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 36 545 082, IČ DPH: SK7120001735, 

zapísaná v  OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10178/N 

- ARRIVA Nové Zámky, a.s., so sídlom Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317, IČ DPH: 

SK7120001735, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10179/N 

- ARRIVA Trnava, a.s., so sídlom Nitrianska 5, 917 02 Trnava, IČO: 36 249 840, IČ DPH: SK7120001735, 

zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10251/T 

 (ďalej len „usporiadateľ“). 

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). 

V Nitre dňa 14. 09. 2022 

Trvanie súťaže 

Súťaž sa koná od 16.09.2022 do 22.09.2022.  

 
Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba: 

- s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky. 

- ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou  

o zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), 

o osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými 

a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže 

vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

 
Podmienky súťaže 

Do súťaže „Cestujte autobusom a vyhrajte“ je zapojený každý účastník, ktorý si počas Európskeho 

týždňa mobility od 16. septembra 2022 do 22. septembra 2022 dobije čipovú kartu s minimálnou 

sumou 10 € alebo zakúpi novú čipovú kartu s kreditom v minimálnej hodnote 10 €. V každej zo  šiestich 

dopravných spoločností budú po ukončení Európskeho týždňa mobility vyžrebovaní výhercovia 

nasledovných hodnôt kreditu na čipové karty ARRIVA 3 x 30 €  •  2 x 20 €   •   10 x 10 €   •   55 x 5 €.  



 

 

Súťaž „Cestujeme bezpečne autobusom“ je určená pre kolektívy žiakov základných škôl. Do súťaže sa 

môžu zapojiť celé kolektívy i jednotlivci. V rámci témy ETM vyzývame žiakov na zapojenie sa do súťaže, 

v ktorej môžu výtvarne zobraziť svoje predstavy o bezpečnom cestovaní autobusom. Na stvárnenie 

týchto predstáv môžu kolektívy (minimálne 10 žiakov/ maximálne 1 celá trieda) použiť rôzne výtvarné 

techniky. Veľkosť formátu je obmedzená, maximálny rozmer je A3. Odporúčame využiť 1 formát pre 

celý kolektív. Účastník sa zapojí do súťaže zaslaním práce spolu s prihláškou zverejnenou na stránke 

Európsky týždeň mobility 2022 - ARRIVA na Slovensku do 31. októbra 2022 na adresu: ARRIVA Slovakia 

a.s., Odbor marketingu a komunikácie, Považská 2, 940 14  Nové Zámky.  

 

Zapojením sa do súťaže účastník potvrdzuje úplné akceptovanie podmienok účasti a pravidiel súťaže. 

 
Osobné údaje 

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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. Úplné znenie Informačného memoranda nájdete na nasledujúcom linku: 

https://arriva.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 
 

Údaje potrebné na realizáciu a vyhodnotenie súťaže sa ukladajú len na tento účel a používajú sa len v 

rámci tejto súťaže. Údaje sa elektronicky spracúvajú a používajú v tomto rámci za dodržania príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov. Údaje sa uchovávajú len 

tak dlho, ako je to potrebné v rámci tejto dohody za dodržania aplikovateľného práva. Po splnení účelu 

súťaže sa údaje vymažú. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám. 

Oznámenie výhry 

„Cestujte autobusom a vyhrajte“ 

Zo všetkých účastníkov, ktorí sa platne zapojili do súťaže, vyžrebuje každá dopravná spoločnosť ARRIVA 

70 výhercov kreditov na čipové karty v hodnotách 3 x 30 €, 2 x 20 €, 10 x 10 €, 55 x 5 €, t.j. celkom 420 

výhercov. Jedna osoba môže v rámci celého trvania súťaže vyhrať maximálne jedenkrát. Určenie 

výhercov sa uskutoční žrebovaním, bez účasti verejnosti, so zachovaním princípu náhodného výberu. 

Zoznam výhercov usporiadateľ zverejní dňa 7. novembra 2022 formou výherných listín v štruktúre: 

čísla víťazných čipových kariet, krstné meno, mesto/obec bydliska výhercu aj s výškou výhry – 

hodnotou získaného kreditu. Výherné listiny zverejní usporiadateľ na webovej stránke spoločnosti 

https://arriva.sk/europsky-tyzden-mobility-2022/ . Výherca bude následne po uskutočnení žrebovania 

písomne kontaktovaný prostredníctvom listu a výhernej poukážky zaslaním na korešpondenčnú adresu. 

Uplatnenie výhry  – dobitie čipovej karty ARRIVA je možné na ktoromkoľvek z našich predajných miest 

a v zákazníckych centrách. Získanú výhru nie je možné dobiť u vodiča autobusu ani u zmluvných 

predajcov. Výhru ani jej časť nie je možné vyplatiť v hotovosti. 

 
„Cestujeme bezpečne autobusom“ 

Zo všetkých účastníkov, ktorí sa platne zapojili do súťaže, vyžrebuje usporiadateľ súťaže v regióne 

pôsobnosti dopravných spoločností víťazné kolektívy – spolu bude odmenených šesť kolektívov, ktoré 

vyhrajú pre svoju triedu výlet autobusom ARRIVA do ZOO. Zoznam výhercov usporiadateľ zverejní dňa 

21. novembra 2022 v štruktúre: trieda, škola, obec/mesto sídla účastníka na webovej stránke  
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spoločnosti https://arriva.sk/europsky-tyzden-mobility-2022/. Víťazné kolektívy budú následne po 

uskutočnení žrebovania písomne kontaktované s informáciou o výhre a kontaktných údajoch na 

usporiadateľa, s ktorým budú následne komunikovať uplatnenie výhry v rozsahu – počet účastníkov, 

termín a miesto výletu do ZOO. Usporiadateľ na svoje náklady zabezpečí dopravu víťaznému kolektívu 

autobusom. Uplatnenie výhry  ani jej časť nie je možné vyplatiť v hotovosti. 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli 

splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky 

stanovené pre výhru ceny. Výherca nie je povinný výhru prijať. 

 
Dane 

Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 

kompenzácie. 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy 

vymáhať súdnou cestou. 

 

Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania 

ako aj podmienok súťaže, počtu výhercov, ako aj druhov výhier, ktoré budú predmetom súťaže. Zmenu 

pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. 

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými 

účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné zameniť za peniaze či vymáhať súdnou cestou. 

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a 

záväzné. 

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke Európsky týždeň mobility 2022 - 

ARRIVA na Slovensku. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito 

pravidlami.  

 

V Nitre dňa 14.09.2022 
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