
    

 

 

Tatra Academy  

Prvá finančná akadémia v mobile 2014 
 

Výhra 30€ pre novootvorený Študentský účet od Tatra banky 

a hra o vecné ceny. 

 

Súťažné podmienky: 
 

1. Súťaž Prvá finančná akadémia v mobile prebieha v termíne od 28. 4. 2014 do 27.  6. 2014 - 
23:59. 

 
2. Organizátorom  súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 

00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 
71/B (ďalej len organizátor súťaže). 

 

3. Pre účely súťaže sa: 
a. Študentským účtom rozumie balík služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre 

študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky 
alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o 
návšteve školy. 

b. Detským účtom sa rozumie balík služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre deti vo 
veku do dovŕšenia 15. roku veku. 

 

4.  Súťaže o výhru 30€ sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:  
 

a) vek od 15 do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od 20 do dovŕšenia 26. 
roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy,  

b) súťažiaci si otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období 
od 15. 4. 2014 do 31. 7. 2014(vrátane) a zároveň od 15. 4. 2014 súťažiaci nezruší žiaden 
svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, alebo súťažiaci, ktorý už mal 
existujúci Detský účet a počas trvania súťaže si zriadi identifikačné, autentifikačné 
a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou 
elektronických komunikačných médií. 

c) aktívny Facebookový profil súťažiaceho,  
d) registrácia do Prvej finančnej akadémie v mobile prostredníctvom Facebookového 

profilu, 
e) úspešné absolvovanie Prvej finančnej akadémie v mobile, 



f) vyplnenie a odoslanie formulára v elektronickej forme na stránke 
www.tatraacademy.sk (e-mail uvedený vo formulári musí byť zhodný s e-mailom, na 
ktorý bude zasielaný e-mailový výpis k Študentskému účtu).  

 

5. Súťažiaci úspešne absolvuje Prvú finančnú akadémiu v mobile vtedy, keď odpovie správne na 
všetkých 30 otázok zverejnených na stránke www.tatraacademy.sk a dosiahne tak kredit 30 € 
(1 euro za každú správne zodpovedanú otázku). Správnosť odpovedí na otázky bude 
vyhodnocovaná automatizovane.  Otázky sú zverejňované počas šiestich týždňov na stránke 
www.tatraacademy.sk, postupne v kolách, pričom jedno kolo má 5 otázok. Prvé otázky budú 
zverejnené dňa 28. apríla 2014 a posledné otázky budú zverejnené dňa 2. júna 2014. Ak 
súťažiaci nezodpovie správne na všetkých 30 otázok, nemá nárok na výhru a to ani v hodnote 
zodpovedajúcej počtu správne zodpovedaných otázok.  
 

6. Výhrou je 30 €, ktoré organizátor  súťaže pripíše výhercovi na jeho Študentský účet a to 
najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania formulára podľa bodu 4 písm. f) týchto 
súťažných podmienok alebo do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o bežnom účte fyzickej osoby  k Študentskému účtu. Výhercom sa stáva každý taký súťažiaci, 
ktorý splní všetky súťažné podmienky. Vyhodnotenie splnenia podmienok súťaže 
a poskytnutia výhier posúdi organizátor súťaže najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia 
súťaže. 

 
 

7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú 
pri vyplnení formulára podľa bodu 4 písm. f) týchto súťažných podmienok. 

 

8. Popri súťaži o výhru 30 €  organizátor súťaže zároveň pripravil pre súťažiacich aj Hry o vecné 
ceny. 

 

a. Hra o smartfóny – do hry o smartfóny sa môžu zaradiť všetci majitelia Študentského 
účtu v Tatra banke.  
 
Výhrou je: 

i. 50 x smartfón Samsung Galaxy S4 mini v hodnote 273€/1ks - Hlasy v žrebovaní 
je možné získať zdieľaním výhry na sociálnej sieti Facebook, t.j. kliknutím na 
„Páči sa mi to / Like“ tlačidlo pri zobrazenej výhre. Za každého Facebook 
priateľa, ktorý sa cez toto zdieľanie zapojí, má súťažiaci 1 hlas v žrebovaní. 
Ďalšie hlasy v žrebovaní je možné získať aj za úspešné absolvovanie súťažných 
otázok – jeden hlas v žrebovaní za každú správne zodpovedanú otázku. 

ii. 3 x smartfón iPhone 5S v hodnote 639€/1ks v zlatej farbe – Hlasy v žrebovaní 
je možné získať zdieľaním výhry na sociálnej sieti Facebook, t.j. kliknutím na 
„Páči sa mi to / Like“ tlačidlo pri zobrazenej výhre. Za každého Facebook 
priateľa, ktorý sa cez toto zdieľanie zapojí, má súťažiaci 1 hlas v žrebovaní. 
Ďalšie hlasy v žrebovaní je možné získať aj za úspešné absolvovanie súťažných 
otázok – jeden hlas v žrebovaní za každú správne zodpovedanú otázku. 

 
Termín žrebovania výhercov smartfónov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodov 
8. písm. a.) i. a ii. je 1.8. 2014.  Súťažiaci môže vyhrať smartfón iba raz.  
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b. Hra o vecné ceny – do súťaže o vecné ceny sa môžu zapojiť všetci hráči zaregistrovaní do 

súťaže o výhru 30 €, bez ohľadu na vek a to, či sú majiteľmi Študentského účtu v Tatra banke. 

Počas jednotlivých kôl súťaže sa na stránke budú postupne odomykať hry o jednotlivé vecné 

ceny. Do žrebovania o jednotlivé výhry je možné zapojiť sa kliknutím na „Páči sa mi to / Like“ 

pri zobrazenej výhre.  Výhrou sú nasledovné vecné ceny: 

 

1. kolo 

a. 15x mikina Tatra Academy 

b. 5x inteligentné hodinky Sony SmartWatch 2 

2. kolo 

a. 5x slúchadlá BEATS BY DR.DRE SOLO HD 

b. 5x iPod Nano 16GB Blue 7th gen 

3. kolo 

a. 20 x úchytky na slúchadlá 

b. 10 x externý reproduktor RAIKKO XSplus Vacuum Speaker 

4. kolo 

a. 10 x externá nabíjačka Powerseed PS-10000 

5. kolo 

a. 20 x obal na slúchadlá a stojan na mobil v 1 

b. 15 x mikina Tatra Academy 

 

 
Žrebovania výhercov vecných cien podľa bodu 8 písm. b. prebehnú každý pondelok, prvé 5. 5. 
2014, posledné 2. 6. 2014. Žrebuje sa zo všetkých súťažiacich zapojených do momentu 
každého jednotlivého žrebovania. Súťažiaci môže vyhrať vecnú cenu iba raz.  

 

9. Výhercovia smartfónov a vecných cien budú kontaktovaní e-mailom na adresu uvedenú pri 
vyplnení formulára podľa bodu 4 písm. f) týchto súťažných podmienok do súťaže. Vecné ceny 
budú výhercom doručené kuriérskou službou, alebo priamo do ním vybranej pobočky 
organizátora súťaže, na základe dohody s výhercom. V prípade, že výherca neodpovie na e-
mail o oznámení výhry vecnej ceny do 7 kalendárnych dní alebo výhru odmietne prijať, stráca 
na výhru smartfónu alebo vecnej ceny nárok a organizátor súťaže vyžrebuje ďalšieho 
výhercu. Smartfón a vecné ceny nie je možné vymeniť za hotovosť.  
 

10. Organizátor súťaže vyhlasuje hru o vecné ceny,  o darčeky od Rytmusa od  26.5.2014. Každý, 
kto si otvorí Študentský účet v Tatra banke od 15.4.2014 do 1.6.2014 a je zaregistrovaný do 
Prvej finančnej akadémie v mobile podľa bodu 4 písm. d) týchto podmienok, je zaradený do 
žrebovania o darčeky od Rytmusa: 

 
a. 3x Rytmusove tenisky 
b. 1x Rytmusove slnečné okuliare 

 
Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 3.6. 2014 štyroch výhercov, z ktorých každý získa jeden 
darček podľa tohto bodu. Výhercovia budú kontaktovaní a výhry im budú odovzdané 
rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako výhercom podľa bodu 9 týchto súťažných 
podmienok. Vecné ceny nie je možné vymeniť za hotovosť. 
Vecné ceny výhercom daruje Patrik Vrbovský. 



 
 
11. Podmienkou zaradenia do súťaže o výhru o 30 € a aj hry o smartfóny a vecné ceny je súhlas so 

súťažnými podmienkami.  
 
12. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov  udeľuje organizátorovi súťaže 

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených vo 
Facebookovom profile ako aj meno, priezvisko, telefónne číslo, údaj o tom či má alebo nemá 
smartfón resp. operačný systém smartfónu, email, ak bol uvedený  na účely účasti v súťaži 
„Tatra Academy – Prvá finančná akadémia v mobile “ a v hre o vecné ceny a to na dobu 
trvania súťaže a hry vyhodnotenia výsledkov súťaže a hry, maximálne na 3 mesiace. Súhlas je 
kedykoľvek odvolateľný. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že odvolaním súhlasu zaniká jeho 
účasť v súťaži a hre. Berie tiež na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, 
opis údajov a ďalšie práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, 
že údaje, ktoré organizátorovi  súťaže uviedol, sú pravdivé a údaje tretích osôb, ktoré 
poskytol organizátorovi súťaže poskytol oprávnene so súhlasom tejto osoby. Súťažiaci 
zároveň berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže poveril spracúvaním týchto údajov 
sprostredkovateľa Zaraguza s.r.o., so sídlom Majerníkova 8, Bratislava, IČO: 44 399 022 za 
účelom spracovania a vyhodnotenia výsledkov súťaže a hry. 

 
13. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií 

o sprístupnení nového kola otázok. Takýto e-mail súťažiaci dostane pravidelne každý 

pondelok od 5. 5. 2014 do 2. 6. 2014, prípadne v iné dni, spolu v počte maximálne 8 e-mailov. 

 
14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže o 30 € ako aj hry o vecné ceny súťažiacich, 

ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s 
dobrými mravmi. 

 
15. Organizátor  súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose 

dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete 
Facebook.  

 

16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky, súťaž predĺžiť alebo 
predčasne ukončiť. 

 

 
 
 
 
 
 


