
 Pravidlá Tomboly  - Nákupný víkend Novum Prešov 14. – 16. máj 2021 

 
I.  Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom súťaže Tombola – Nákupný víkend Novum Prešov (ďalej len Súťaž) je 
prevádzkovateľ nákupného centra Novum Prešov spoločnosť  
 
O.C. Prešov, s.r.o. IČO 36731765, so sídlom Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava, Slovenská 

republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

č. 44330/B   

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

Účelom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa a produktov a služieb partnerov 

súťaže.  

II. Trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční od 14.5.2021 od 9 hodiny do 16.5.2021 do 21.hodiny. 
 
III. Účastníci Súťaže 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, okrem zamestnancov usporiadateľa alebo blízkych 
osôb zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.  

 
IV.  Pravidlá Súťaže  
1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto počas trvania súťaže nakúpi v centre Novum Prešov aspoň 

v hodnote 20€ a zároveň si na infopulte centra na základe predložených pokladničných blokov 
vyzdvihne tombolový lístok. Za každých 20€ dostanete 1 tombolový lístok. ( 60€ = 3 Lístky). 
Maximálny počet tombolových lístkov na jeden nákup je 10 kusov.  

2. Do Súťaže sa súťažiaci môže prihlásiť aj viackrát, za každých 20€ získa 1 tombolový lístok. 
3. Žrebovanie Tomboly –Nákupný víkend Novum Prešov prebehne 17. mája 2021 o 11. hodine.  
 

V. Výhry 
 

1. cena: Šperk Police od Corialu 
2. cena: Pánsky kožený náramok značky AAGAARD od Klenoty Crystal 

3. cena: Hodnotný šperk od Klenoty Felicita  
4. cena: Warmhug detský set od Dormeo Home 
5. cena: Darček od Banquet 
6. cena: Kávový set Cafe France  
7. cena: Kytica v hodnote 30€ Kvety Victor  
8. cena: 3-pack prémiových vín Prestige od Matyšák Shop 
9. cena: Darček od McDonalds  

10. cena: Balíček kozmetiky Yves Rocher  
11. cena: Dekoratívna paletka Douglas Collection a darčeková kazeta z kolekcie Douglas 

Home Spa  

12. cena: AKU šrobovák Bosch od Datartu 
13. cena: 3x balíček vitamínov BENU Lekáreň 
14. cena: Vankúš Dobré ráno miláčik od Albi 

15. cena: Darčeková poukážka v hodnote 10€ Bageteria  
16. cena: Balíček dm drogerie markt  
17. cena: Balíček produktov CCC 
18. cena: 5 x FIT UP! Fľaše, shaker-y, uteráky a 10 x jednorázový vstup  
19. cena: Ponožky Fusakle  
20. cena: 10 € Poukážka na nákup v Mr. Kebab v OC Novum 
21. cena: Darčekové poukážky Pepco  

22. cena: Reklamné produkty Sinsay 
23. cena:Darčeková poukážka v hodnote 5 €, 8 € a 10 € s platnosťou 1 mesiac 

Women´Secret 
24. cena: Darčeková poukážka v hodnote 5 €, 8 € a 10 € s platnosťou 1 mesiac Springfield  
25. cena: Poukážka na nákup v hodnote 30€ Zuos  

26. cena: Zľavový poukaz Stara Mydlarnia  
27. cena: Certifikáty "50 a 30 hracích žetónov" TopFun 

 
 
 



VI.  Žrebovanie a zverejnenie výherného tombolového lístka 

 
Žrebovanie Tomboly- Nákupný víkend Novum Prešov prebehne 17. mája 2021. Majiteľ 
vyžrebovaného tombolového lístka musí uviesť overovaciu informáciu uvedenú na lístku (meno 
a priezvisko, tel.kontakt, heslo alebo email) a preukázať sa OP. Majiteľ výherného tombolového lístka 
sa zverejní na FB profile NOVUMPrešov a na www.novumpresov.sk v sekcii aktuality centra / 
Nákupný víkend Novum Prešov. V prípade, že na tombolovom lístku bude uvedený tel. kontakt 
alebo email, výherca bude aj priamo kontaktovaný. 

 
VII. Spôsob odovzdania  výhier 
 
V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 7 dní od zverejnenia výsledkov kontaktovať výhercu, 
tento stráca nárok na výhru a výhra sa posúva na prvého náhradníka, teda výhercu vyžrebovaného 
ako ďalšieho v poradí. 

 

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienku v zmysle tohto bodu  týchto pravidiel, strácajú nárok 
na výhru, prestávajú byť výhercami a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení 
tohto bodu. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas 
s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po 
splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva  prvý náhradník. Výherca má právo 
postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a 

usporiadateľom. Forma postúpenia ceny je písomná. 
 
 
VIII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Účastník súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre prevádzkovateľa OC PREŠOV, s.r.o., IČO: 

36731765 ako dotknutá osoba pre účely účasti v súťaži v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 

ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Svoj súhlas 

môže účastník kedykoľvek odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu 

info@novumpresov.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Účastník súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre prevádzkovateľa OC PREŠOV, s.r.o., IČO: 

36731765 ako dotknutá osoba v prípade výhry pre účely zverejnenia mena a priezviska na webovej 

stránke prevádzkovateľa a v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch v 

zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „Nariadenie“). Svoj súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať na adrese 

prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu info@novumpresov.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia 

sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa. 

 
 
IX. – Osobitné ustanovenia 
1.  Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry 

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové 

povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom,  budú hradené 
samotným výhercom . 

http://www.novumpresov.sk/


2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, 

odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom 
zverejní na stránke www.novumpresov.sk  

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu 
požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ  a  namiesto 
výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za 
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry 
zo stávok a hier nie je možné vymáhať. 

4. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne 
úkony v plnom  rozsahu,  výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. 

 

 

 


