
Herný plán súťaže 
"VYHRAJ 2 SPIATOČNÉ LETENKY Z BRATISLAVY DO MOSKVY" 
1. Názov súťaže 
Názov propagačnej súťaže je ,,Vyhraj 2 spiatočné letenky z Bratislavy do Moskvy“. Cieľom 
organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je informovať cestujúcu verejnosť o možnosti 
leteckého spojenia z Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) do Moskvy-
Vnukova a späť so spoločnosťou Pobeda, zviditeľniť a propagovať Letisko Bratislava a leteckú 
spoločnosť Pobeda a podporiť fanúšikovskú stránku Letiska Bratislava na facebooku.  
2. Organizátor súťaže 
Propagačnú súťaž ,,Vyhraj 2 spiatočné letenky z Bratislavy do Moskvy“ organizuje 
spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS), so sídlom Letisko M. R. 
Štefánika, 823 11Bratislava, IČO: 35884916, IC DPH: SK2021812683, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 3327/B (ďalej len „organizátor“) 
s podporou leteckej spoločnosti Pobeda Airlines LLC, 142784, Kievskoe shosse, 22nd km, 4/1, 
Moskva, Rusko. Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti 
jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“). 
3. Poskytovateľ výhier  
Poskytovateľom výhry je letecká spoločnosť Pobeda Airlines LLC, 142784, Kievskoe shosse, 
22nd km, 4/1, Moskva, Rusko. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v 
adekvátnom gramatickom tvare. 
4.Všeobecné pokyny 
Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak letisková spoločnosť zistí, že boli 
porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať. 
5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 
Propagačná súťaž trvá v termíne od 22. 5. 2017 do 28. 5. 2017 a prebieha na oficiálnej 
fanúšikovskej stránke Letiska Bratislava / Airport Bratislava na Facebooku. Súťažiaci sú 
o súťaži informovaní prostredníctvom webu letiska, newsletteru, sociálnych sietí a médií. 
6. Pravidlá súťaže 
6.1. Do súťaže o letenky bude zaradený každý účastník, ktorý je v období od 22. 5. 2017 do 
28. 5. 2017 fanúšikom profilu Letisko Bratislava / Airport Bratislava na Facebooku, alebo 
ktorý sa v tomto období fanúšikom stane, ktorý klikne na „Like/Páči sa mi“ pri vizuále súťaže 
alebo na inú z emócií (Super, Haha, Žasnem, Je mi to ľúto, Štve ma to) a do komentára 
napíše text: „Poletím s Pobedou z BTS do Moskvy s..“ a v komentári označí meno 
spolucestujúceho. 
6.2. Do súťaže sa môže zapojiť každý fanúšik bez ohľadu na vek a štátnu príslušnosť, avšak 
cestovať môže len cestujúci, ktorý v deň odletu dovŕšil 18 a viac rokov. 
6.3. Účastník zapojením sa do súťaže súhlasí so súťažnými podmienkami súťaže a zároveň 
súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči výhercovi ani účastníkom súťaže žiadne 
záväzky.  
6.4. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo 
inak spájaná s Facebookom. Účastník poskytuje svoje údaje organizátorovi súťaže, ktorým je 
Letisko Bratislava, nie spoločnosť Facebook. 
7. Výhry/Ceny 
7.1. Výhrou je poukaz, tzv. voucher/cestovný certifikát, na 2 spiatočné letenky v ekonomickej 
triede od spoločnosti Pobeda do Moskvy – letisko Vnukovo v hodnote 138 €. 



7.2. Cestovné poistenie, ubytovanie, doprava na letisko a z neho, ani víza do Ruskej federácie 
nie sú súčasťou výhry. Na všetky lety sa vzťahujú prepravné podmienky leteckej spoločnosti 
Pobeda. 
7.3. Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.bts.aero a na Facebooku 
Letisko Bratislava / Bratislava Airport dňa 29. 5. 2017. 
7.4. Výhercu bude na sociálnej sieti kontaktovať Letisko Bratislava označením v komentári. 
Výherca musí následne do 3 dní poskytnúť Letisku Bratislava svoje kontaktné údaje a e-
mailovú adresu, na ktorú mu bude elektronicky – formou e-mailu – zaslaný cestovný 
certifikát. 
7.5. Ak výherca nebude v požadovanom čase kontaktovať Letisko Bratislava, alebo ak 
nespĺňa podmienky súťaže, letisko vyžrebuje náhradníka.  
7.6. Platnosť poukazu je od dátumu vydania do 1. 7. 2017, teda od 17. 5. 2017 do 1. 7. 2017. 
Výherca musí v období platnosti poukazu kontaktovať leteckú spoločnosť výlučne 
prostredníctvom e-mailovej adresy elena.mett@pobeda.aero. Na túto adresu zašle 
vyplnený poukaz/cestovný certifikát so svojimi požiadavkami na lety. Pri žiadosti o rezerváciu 
je nevyhnutné zadať svoju e-mailovú adresu. Nekompletný alebo nečitateľne vyplnený 
cestovný certifikát bude zamietnutý. 
7.7. Letecká spoločnosť bude následne výhercu informovať o dostupnosti ním zvolených 
letov. Letecká spoločnosť sa bude snažiť vyhovieť cestujúcemu v jeho požiadavkách, avšak 
v závislosti od dostupnosti letu mu môže ponúknuť aj alternatívne lety. Let sa nepovažuje za 
potvrdený, kým ho nepotvrdí letecká spoločnosť. 
7.8. Po informovaní a potvrdení dostupnosti od leteckej spoločnosti musí následne výherca 
do 5 pracovných dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu potvrdiť spoločnosti Pobeda svoju 
rezerváciu. V prípade, že svoju rezerváciu výherca do 5 pracovných dní nepotvrdí, bude jeho 
rezervácia automaticky zrušená. Letecká spoločnosť nezodpovedá za nedoručenie 
potvrdzujúceho e-mailu z technických príčin, je preto v záujme výhercu skontrolovať si aj e-
maily v spamových priečinkoch.  
7.9. Komunikácia s leteckou spoločnosťou (elektronická, telefonická) prebieha výlučne 
v anglickom alebo v ruskom jazyku. 
7.10. Výherca si môže rezervovať lety v časovom rozmedzí od 20. 6. 2017 do 30. 10. 2017. 
Výherca si nemôže rezervovať lety v období štátnych sviatkov. 
7.11. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny časov odletov.  
7.12. Každý pasažier pri odlete z Bratislavy absolvuje check-in, kde si môže zadarmo podať 1 
kus batožiny s maximálnou hmotnosťou 10 kg a rozmermi batožiny, ktoré po zrátaní 
všetkých strán (dĺžka, výška, šírka) nepresiahnu 158 cm. Cestujúci si zároveň môže zakúpiť aj 
podanú batožinu s hmotnosťou do 20 kg, do 32 kg, alebo 2x 20 kg, a to vopred na webovej 
stránke dopravcu.  
7.13. Registrácia na odlet, check-in sa uzatvára 40 minút pred odletom, nástupná brána 30 
minút pred odletom. Neskoré dostavenie sa na check-in alebo k nástupnej bráne môže mať 
za následok vylúčenie cestujúceho z prepravy bez nároku na kompenzáciu podľa 
prepravných podmienok leteckej spoločnosti. 
7.14. Ako príručnú batožinu si možno zadarmo na palubu vziať osobné veci akými sú dámska 
kabelka alebo mužská taška, materiály na čítanie (knihy, časopisy), dáždnik (okrem 
slnečníka), pomocnú paličku na chodenie, kyticu kvetov, kabát, obal na fotoaparát či kameru, 
notebook, obal na odev, jedlo počas doby trvania letu či detskú sedačku. Takisto si možno 
vziať bez poplatku aj detský kočík, ktorý bude prepravený v nákladnom priestore 
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lietadla. Pasažier si môže so sebou na palubu vziať príručnú batožinu s hmotnosťou do 10 kg, 
alebo 2 x 10 kg, avšak to už za poplatok podľa cenníka leteckej spoločnosti. 
7.15. Akékoľvek ďalšie doplnkové služby vrátane podanej batožiny, výberu konkrétneho 
miesta v lietadle, prioritného nástupu či zmeny na letenke si hradí cestujúci na vlastné 
náklady. Uskutočniť tak môže na webovej stránke www.pobeda.aero alebo prostredníctvom 
call centra. Rovnako si možno na webovej stránke zarezervovať lety v prípade, že plánujú 
cestovať viac ako 2 osoby. 
7.16. Každý výherca musí byť držiteľom platného cestovného pasu alebo iného cestovného 
dokladu, ktorým sa musí preukázať pri nástupe do lietadla.  
7.17. Pre vstup na územie Ruskej federácie si je nevyhnutné vybaviť vstupné víza. Všetky 
poplatky spojené so vstupnými vízami hradí výherca. 
7.18. Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie. 
7.19. Akékoľvek ďalšie výdavky v destinácii (ubytovanie, telefónne poplatky, strava, služby 
hotela, doprava) si hradí výherca na vlastné náklady. 
7.20. V prípade, že sa výherca nedostaví na let v rezervovanom termíne, nemá nárok na 
náhradný let a výhra mu prepadá. 
7.21. Výhercu a jeho hosťa nemôže zastupovať iná strana. Výnimkou je prípad, ak výherca 
ešte nedovŕšil 18 rokov. 
8. Odovzdanie výhry 
Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 
skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor 
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná 
elektronicky, formou e-mailu. 
9. Zodpovednosť organizátora súťaže 
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v 
platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže 
postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré 
im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor 
súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 
poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s 
neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 
Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, 
za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže 
nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne 
doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou 
na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu 
okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody 
v súvislosti s užívaním výhier. 
10. Osobné údaje a osobnostné práva 
Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie 
osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a 
video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely 
organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je 
dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže zodpovedá za to, 
že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže 
zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami 
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spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník 
súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do 
súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných 
údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v 
rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené 
s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a 
šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video 
materiáloch. 
11. Dane 
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z 
príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto 
zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa 
zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo 
žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu. 
12. Osobitné ustanovenia 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť 
spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie 
organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca 
na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude 
oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na 
propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o 
hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 


