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Pravidlá a podmienky žrebovania 

i 

 

 
 
 

V zmysle výročnej témy ETM 2021 sme sa rozhodli odmeniť cestujúcich, ktorí využívajú 
služby MHD v Prešove.  

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky účasti na žrebovaní o predplatné cestovné lístky 

(ďalej len „PCL“), spôsob a postup vykonávaných činností potrebných na realizáciu a vymedzuje 

podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov žrebovania. 

Žrebovanie o PCL organizuje Mesto Prešov v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov, 

akciová spoločnosť. 

 

1. Organizátori žrebovania: 

Mesto Prešov 

Hlavná 73, 080 01 Prešov 

IČO: 00327646 

DIČ: 2021225679 

a  

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

IČO: 31718922 

DIČ: 2020523868 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.:253/P 

(ďalej aj „dopravca“) 

 

2. Termín žrebovania: 

Žrebovanie sa uskutoční dňa 27. 9. 2021. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa žrebovania: 

Účastníkom žrebovania sú všetci cestujúci, ktorí si zakúpili predplatné cestovné lístky  v celej sieti 

MHD Prešov, I. tarifné pásmo a  II. tarifné pásmo, v čase od 23. 9. 2020 do 21. 9. 2021 vrátane.  

Žrebovať sa budú čísla SNR dopravných kariet z jednotlivých druhov PCL: 

- 1. kategória - ročné PCL,  

- 2. kategória -  trojmesačné PCL,  

- 3. kategória - mesačné PCL.  

Číslo SNR dopravnej karty je umiestnené na pokladničnom doklade pri kúpe PCL alebo priamo na 

čipovej karte. Overiť číslo SNR dopravnej karty si účastníci žrebovania môžu na UNITermináloch 

umiestnených v predajniach cestovných lístkov alebo na školách.  

Žrebovaním môže účastník žrebovania vyhrať len jeden PCL z kategórie, v ktorej bolo jeho číslo SNR 

dopravnej karty vyžrebované prvýkrát.  

Do žrebovania nebudú zaradení zamestnanci dopravcu a ich rodinní príslušníci a zamestnanci 

mesta Prešov.  
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4. Výhercovia získavajú bezplatne: 

- 3 (tri)  ročné PCL ,  
- 10 (desať)  trojmesačných PCL,   
- 20 (dvadsať) mesačných PCL, 

ktorých platnosť začne bezprostredne po skončení platnosti PCL výhercu alebo jeho začiatok si určí 

výherca sám, najneskôr so začiatkom platnosti PCL od 29. 10. 2021.  

V zmysle § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

prijaté výhry svojou hodnotou neprevyšujúce 350 € za výhru sú od dane z príjmov oslobodené. 

5. Spôsob odovzdania výhry: 

Zoznam vyžrebovaných čísel SNR dopravných kariet bude zverejnený na webovej stránke 

organizátorov: www.presov.sk a www.dpmp.sk od 28. 9. 2021 do 29. 10. 2021 do 17:00 hod., kedy 

sa aj skončí nárok na uplatnenie si výhry.  

Výhercovia bezplatných PCL na prepravu v celej sieti MHD Prešov budú o svojej výhre písomne 

vyrozumení do troch dní od zverejnenia vyžrebovaných čísel SNR dopravných kariet na webových 

stránkach organizátorov. 

Výherca sa s dopravnou kartou dostaví do predajne cestovných lístkov na ulici Weberova 2 

v Prešove,  v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 17:00 hod., k pokladničnému okienku č. 4. Poverený 

zamestnanec dopravcu overí platnosť výhry a výhru – PCL odovzdá načítaním do jeho dopravnej 

karty.  

Výherca PCL má možnosť rozhodnúť sa : 

- aké tarifné pásmo si zvolí. Pri voľbe I. tarifného pásma, výherca nemá nárok na doplatok do 

celosieťového PCL, 

- postúpiť vyžrebovaný PCL inej osobe, ktorú si sám určí. Postúpenie PCL sa písomne 

zdokumentuje. 

Po skončení nároku na uplatnenie si výhry, výhercovia budú zverejnení na webových stránkach 

organizátorov v rozsahu údajov:  

- meno výhercu, obec/mesto bydliska, štatút osoby (študent, zamestnanec, dôchodca a pod.) 

alebo 

- iniciálky mena a priezviska výhercu, obec/mesto bydliska, štatút osoby (študent, zamestnanec, 

dôchodca a pod.) 

6. Ochrana osobných údajov: 

Organizátor súťaže v 2. rade ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté účastníkom 

žrebovania na základe zákona č. 18/20218 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom tarifného vybavenia pre využívanie 

prepravy mestskou hromadnou dopravou v Prešove (ďalej len „MHD“).  

Účastník žrebovania berie na vedomie, že organizátor v 2. rade spracúva jeho osobné údaje 

poskytované pri kúpe bezkontaktnej čipovej karty (BČK) alebo kmeňového listu (KL) z dôvodu 

tarifného vybavenia pre využívanie prepravy MHD.  

Organizátor v 2. rade spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie povinností súvisiacich 

s verejnou prepravou osôb. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov u organizátora v 2. rade 

ako aj o právach dotknutej osoby sú uverejnené na jeho webovej stránke. 

7. Záverečné ustanovenie: 

Nejasnosti týkajúce žrebovania vysvetlí a bude riešiť organizátor v 2. rade. 

Prípadné zmeny podmienok žrebovania zverejnia organizátori na svojich webových stránkach. 

http://www.presov.sk/
http://www.dpmp.sk/

