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Úvod 

Vážení včelári, včelárky, 

členský preukaz SZV umožňuje aktivovať si aj voliteľnú funkciu „Peniaze späť“ z nákupov 

v sieti partnerských obchodov vernostného programu myWorld. Návod pre aktivovanie 

funkcie „Peniaze späť“ je nasledujúci: 

 

 

 

 

1. Čo je potrebné si vopred prichystať? 

 

1.1. Čiarový 13-miestny kód 

Každému členovi bol náhodne pridelený vlastný unikátny číselný čiarový kód 

(nazývaný aj ako EAN kód). Tento kód má 13 čísel. Kde nájdete vám patriaci unikátny 

čiarový kód? Číselný kód sa nachádza na zadnej strane vášho členského preukazu 

(viď napríklad na obrázku nižšie je to kód číslo 7770377608200). 

 
 

1.2. Prístup na internet 

Aktiváciu je potrebné urobiť online na určenej webovej stránke (viď bod č. 2). 

Aktiváciu môžete urobiť na akomkoľvek zariadení (počítač, notebook, tablet, mobil) 

s prístupom na internet. 

 

 

 

2. Postup aktivácie 

Aktivácia funkcie „Peniaze späť“ v partnerskom programe myWorld je veľmi jednoduchá. 

Navštívte webstránku pre aktiváciu služby tu: 

https://www.myworld.com/sk/registration/partner/307908 
 

a vyplňte registračný formulár.  
 

POZOR!   Pri vypĺňaní údajov Používajte diakritiku (dĺžne a mäkčene)!   

Webstránka s formulárom vyzerá ako na obrázku na ďalšej strane (strana č. 3).  

https://www.myworld.com/sk/registration/partner/307908
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Vysvetlivky k políčkam na vyplnenie: 

   > do poľa „Čiarový kód (ak existuje)“ prepíšte vám pridelený unikátny Čiarový kód 

z vášho nového plastového členského preukazu (viď odsek č. 1.1 tohto návodu) 

   > pole „Dátum narodenia“ je rozdelené do troch častí (TT)(MM)(RRR). Pre správne 

vyplnenie uvádzame ilustratívny príklad na dátume 5. apríl 1971. TT znamená deň, t.j. 

napíšu sa číslice 05;  MM znamená mesiac, t.j. napíšu sa číslice 04;  RRRR znamená rok, 

t.j. napíšu sa číslice 1971. 

   > pole „Mobilný telefón“ je rozdelené do troch častí. Pre vysvetlenie uvádzame 

ilustratívny príklad vyplnenia týchto troch častí s telefónnym číslom 0940 444 567. 

V prvej časti sa ponechá slovenská medzinárodná predvoľba 00421; v druhej časti sa 

napíše 940; v tretej časti sa napíše 444567  
    

 
 

Sem prepísať  

13-miestne číslo (kód) 

z vášho SZV  

členského preukazu  
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> do poľa „Ulica“ v časti Moja adresa napíšte názov vašej ulice a číslo (ak bývate v malej 

obci bez ulíc, tak v riadku Ulica napíšte Názov vašej obce a číslo domu)  

> ostatné polia vyplňte príslušnými údajmi podľa zadania na webstránke 

> prečítajte si VOP (Všeobecné obchodné podmienky), Poučenie o ochrane údajov a 

Súhlas so spracovaním údajov 

> potom označte kliknutím 4 prázdne štvorčeky vedľa VOP; vedľa Poučenia a Súhlasu; 

vedľa záujmu zasielanie akciových ponúk; vedľa účasti v rozšírenom zákazníckom 

programe, čím vyjadríte váš súhlas s ich znením 

> na záver formulára na jeho konci kliknite na zelené tlačidlo „Ďalej“ 
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Nasledovať bude prvok ochrany tohto online formulára pred nežiadúcimi spam robotmi. 

Musíte „dokázať“, že ste človek. Zobrazí sa vám jednoduchá úloha, ktorú zvládne vyriešiť 

iba človek. 

> a teda, kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa vám zobrazí podobná úloha ako na obrázku 

nižšie. Tieto úlohy sú rôzne (napr. označte všetky štvorce s bicyklom, autom a podobne). 

V tomto príklade na obrázku nižšie je potrebné kliknutím vybrať tie štvorčeky, kde je 

vidno priechod pre chodcov.  

> Po vyklikaní všetkých štvorcov kliknite vpravo dole na modré tlačidlo „Potvrdiť“ 
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> následne uvidíte obrazovku ako na obrázku nižšie. Je potrebné urobiť ešte jeden krok. 

A to potvrdiť vašu žiadosť o registráciu cez váš email.  

 

> Potvrdenie o registrácií vám bolo poslané na vašu emailovú adresu. Kliknite na 

aktivačný link v e-maile a dokončite registráciu.  
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> nižšie na obrázku vidíte ukážku emailu, ktorý vám bol odoslaný. Tento email je odoslaný 

z adresy: notification@info.myworld.com  Ak ste tento email nenašli v prijatej pošte, tak si 

prosím skontrolujte aj priečinok Spam, resp. reklamný priečinok vo svojej emailovej 

schránke.   

> Na dokončenie aktivácie voliteľnej funkcie „Peniaze späť“ na vašom preukaze SZV - kliknite 

na zelené tlačidlo „Potvrdiť bezplatnú registráciu“.  Hotovo. 
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3. Najčastejšie chybové hlášky? 

Môže sa stať, že vaša registrácia v online dotazníku neprebehne a upozorní vás chybová 

hláška. Najčastejšia chybová hláška je: 
 

„člen s týmto menom, priezviskom a dátumom narodenia už je zaregistrovaný“. 

Táto chybová hláška znamená, že už ste zaregistrovaný vo vernostnom systéme myWorld 

a teda nie je potrebné aby ste sa registrovali znova. Váš číselný kód z preukazu SZV si 

môžete priradiť k vášmu existujúcemu účtu myWorld a potom používať na pri nákupoch 

aj váš preukaz SZV. 

 

„člen s týmto telefónnym číslom už existuje“; resp. „člen s týmto emailom už existuje“; 

Táto chybová hláška znamená, že daný telefón, resp. daný email už je použitý vo 

vernostnom systéme myWorld (v takom prípade použite na registráciu iný telefón, resp. 

iný emailový účet) 
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4. Najčastejšie Otázky na vernostný program myWorld 

Odpovede na najčastejšie otázky na vernostný program myWord a ich odpovede nájdete 

na webstránke: https://www.myworld.com/sk/faq 

 

Ak potrebujete napriamo kontaktovať poskytovateľa vernostného programu myWorld, 

tak využite kontaktný formulár tu: 

https://www.myworld.com/sk/contact?formularTypeID=General 

 

 

 

Máte ešte otázky? Opýtajte sa 
 

Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme emailom na info@clenskevyhody.sk alebo 

telefonicky na:  0948 179 915 

 

 

Prajeme úspešný deň 

tím Clenskevyhody.sk 

 

 

Aktuálny zoznam všetkých členských výhod pre členov SZV nájdete tu: 

https://www.clenskevyhody.sk/vcelari/zlavy/ 

 

Vo vernostnom programe myWorld si vyberiete z viac ako 1600 obchodov po celom 

Slovensku, a z viac ako 950 e-shopov.  
 

Niekoľko príkladov: 

     3% + Body  -  STAVCHEM- Farby, laky, stavebniny  > viac TU 

     1% + Body  -  KINEKUS > viac TU 

     5% + Body  -  DOMOSS – Kúpeľňové štúdiá > viac TU 

     2% + Body  -  Železiarstvo VIRBA > viac TU 

     2% + Body  -  DONER – Okná a Dvere > viac TU 

     2% + Body  -  BILLIK zváracia technika > viac TU 

     1% + Body  -  DELIA, sieť potravín > viac TU 

     2% + Body  -  Záhradkárske a chovateľské potreby > viac TU 

     1% + Body  -  TÓTH - Stavebniny > viac TU 

     2% + Body  -  Merkury Market- všetko pre stavbu a renovácie (eVoucher) > viac TU 

     1% + Body  -  KRAJ- Slovenské potraviny (eVoucher) > viac TU 

     2% + Body  -  OBI Slovakia (poukážka) > viac TU 

     3% + Body  -  eshop Sconto.sk  nábytok > viac TU 

1% + Body  -  eshop Datart.sk > viac TU 

Celú ponuku programu myWorld nájdete na: https://www.myworld.com/sk 

https://www.myworld.com/sk/faq
https://www.myworld.com/sk/contact?formularTypeID=General
mailto:info@clenskevyhody.sk
https://www.clenskevyhody.sk/vcelari/zlavy/
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/303045-stavchem-farby-laky-stavebniny
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/305572-kinekus-%E2%80%93-prievidzamartin
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/302572-domoss-%E2%80%93-k%C3%BApe%C4%BE%C5%88ov%C3%A9-%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/308001-%C5%BEeleziarstvo-virba
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/302761-doner-sro
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/306600-billik-zv%C3%A1racia-technika
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/306829-delia-sie%C5%A5-potrav%C3%ADn
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/306029-z%C3%A1hradk%C3%A1rske-a-chovate%C4%BEsk%C3%A9-potreby
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/305414-t%C3%B3th-stavebniny
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/307950-merkury-market-v%C5%A1etko-pre-stavbu-a-renov%C3%A1cie
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/307882-kraj-slovensk%C3%A9-potraviny
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/308013-obi-slovakia-sro-
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/309000200-scontosk
https://www.myworld.com/sk/cashback/sk-sk/309000547-datartsk
https://www.myworld.com/sk

