
Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže  
„NIKÉ Futbalový pavúk“ 

v znení platnom od 07.11.2022  
 

I. 
Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 

 
1.  Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „NIKÉ Futbalový pavúk“ je spoločnosť RADIO 

GROUP a.s., so sídlom Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená 
obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia spoločnosti RADIO, a.s., so sídlom Prešovská 
39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B (ďalej v texte len „Fun rádio“). Partnerom súťaže je 
NIKÉ, SPOL. S R.O. ILKOVIČOVA 34 812 30 BRATISLAVA, IČO: 00603741. 

 
2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „NIKÉ Futbalový pavúk“ (ďalej v texte 

len „Súťaž“) vysielanej vo Fun rádiu a zverejnenej na webovej stránke funradio.sk. Účastníci 
súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej 
stránke funradio.sk. 

 
3.  Cieľom Súťaže je zvýšenie počúvanosti vysielania rozhlasovej programovej služby Fun rádia 

a návštevnosti webovej stránky funradio.sk.  
 

4.  Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej programovej 
služby vysielateľa a zvýšenie návštevnosti webovej stránky vysielateľa a nie je hazardnou hrou v 
zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
II. 

Termíny konania súťaže a účastníci súťaže 
 

1. Súťaž sa koná v termíne od 07.11.2022 do 18.12.2022. 
 
2. Jednotlivé etapy Súťaže: 

a. Hádanie víťazov všetkých zápasov MS vo futbale Katar 2022 – od 07.11.2022 od 
08:00 hodiny do 19.11.2022 do 23:59 hodiny. 

b. Sledovanie jednotlivých fáz MS vo futbale Katar 2022 a vyhodnocovanie výhercov 
Súťaže – od 20.11.2022 do 18.12.2022. 
 

• Fázy futbalového šampionátu: 

• Základné skupiny 20.11. – 02.12.2022; 

• Vyraďovacia fáza (osemfinále, štvrťfinále, semifinále, zápas o tretie 
miesto, finále) 03.12. – 18.12.2022. 

• Vyhlasovanie výhercov Súťaže: 

• 05.12.2022 cena pre najlepšiu skupinu za fázu Základné skupiny; 

• 05.12.2022 cena pre najlepšieho jednotlivca za fázu Základné 
skupiny; 

• 19.12.2022 cena pre najlepšiu skupinu za celý futbalový šampionát; 

• 19.12.2022 cena pre najlepšieho jednotlivca za celý futbalový 
šampionát. 

 
3. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč Fun rádia, ktorý súhlasí s týmto Štatútom Súťaže 

a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné. 

http://www.funradio.sk/


 
Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločností RADIO 
GROUP a.s., RADIO, a.s., spoločnosti NIKÉ ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských 
firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže. 
Pre určenie a rozhodnutie, či má súťažiaci právo na výhru podľa bodu 2. Čl. II. tohto Štatútu, je 
rozhodujúci dosiahnutý počet bodov v Súťaži. 

4. Fun rádio má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže 
poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a Fun 
rádiu zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii. 

 
III. 

Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti 
 

1. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa v termíne od 07.11.2022 od 08:00 hodiny do 
19.11.2022 do 23:59 hodiny zaregistruje do Súťaže cez svoje konto vo Fun klube Fun rádia, 
odpovie na súťažnú otázku a vyplní súťažnú tabuľku (pavúka) na funradio.sk.  
 

 
2. Každý súťažiaci v súťaži podľa bodu 2. Čl. II. o cenu môže súťažiť ako jednotlivec, alebo môže 

vytvoriť súťažnú skupinu, ktorá bude zložená aspoň z dvoch členov. 
 

3. V termíne od 19.11.2022 od  23:59:59 hodiny už nie je možné do súťažnej tabuľky (pavúka) 
vstupovať a upravovať vyplnené údaje.  
  

4. Základným princípom Súťaže je hádanie: 
 

• Výsledkov zápasov MS vo futbale Katar 2022 v riadnom hracom čase a určenie 
poradia tímov v tabuľkách vo fáze Základné skupiny; 

• Víťazov zápasov ME vo futbale Katar 2022 bez ohľadu na to, či mužstvo vyhrá 
v riadnom hracom čase, po predĺžení alebo po penaltách vo Vyraďovacej fáze.   

 
5. Za každú správnu predpoveď v jednotlivých fázach MS vo futbale Katar 2022 sú súťažiacemu 

pridelené nasledujúce body: 
 

• Základné skupiny – 1 bod 

• Osemfinále – 2 body 

• Štvrťfinále – 3 body 

• Semifinále – 4 body 

• Finále – 5 bodov  
 
  

6. Po fáze Základné skupiny na MS vo futbale Katar 2022,  bude vyhodnotená najlepšia skupina, 
ktorá získala v tejto fáze šampionátu najviac bodov. Bodový zisk skupiny sa vypočíta ako 
aritmetický priemer na jedného člena skupiny. V prípade bodovej zhody viacerých súťažných 
skupín bude najlepšia skupina určená žrebom. Aritmetický priemer bude počítaný podľa 
vzorca: 

 

𝑥̄ =  
𝑥̄1 + 𝑥̄2 + …+ 𝑥̄ⁿ 

𝑛
 

 



x  = aritmetický priemer 
x = počet bodov jednotlivých členov skupiny 
n = počet osôb v skupine 
 

7. Po fáze Základné skupiny na MS vo futbale Katar 2022, bude vyhodnotený aj najlepší 
súťažiaci, ktorý získal v tejto fáze šampionátu najviac bodov. V prípade bodovej zhody 
viacerých Súťažiacich bude výherca určený žrebom.  
 

8. Po ukončení MS vo futbale Katar 2022, bude vyhodnotená najlepšia skupina, ktorá získa 
najviac bodov počas celého šampionátu. Bodový zisk skupiny sa vypočíta ako aritmetický 
priemer na jedného člena skupiny. V prípade bodovej zhody viacerých súťažných skupín bude 
najlepšia skupina určená žrebom. Aritmetický priemer bude počítaný podľa vzorca: 

 

𝑥̄ =  
𝑥̄1 + 𝑥̄2 + …+ 𝑥̄ⁿ 

𝑛
 

 

x  = aritmetický priemer 
x = počet bodov jednotlivých členov skupiny 
n = počet osôb v skupine 

 
9. Po ukončení MS vo futbale Katar 2022, bude vyhodnotený aj súťažiaci, ktorý získa najviac 

bodov počas celého šampionátu. V prípade bodovej zhody viacerých súťažiacich sa bude 
rozhodovať podľa navoleného skóre pre jednotlivé mužstvá vo finále a v prípade 
nerozhodného výsledku bude najlepší jednotlivec určený žrebom.   

 
 

10.  Akákoľvek manipulácia so súťažnou tabuľkou okrem jej vyplnenia v termíne na tom určenom 
a tiež snaha o jej úpravu počas priebehu MS vo futbale Katar 2022 sa považuje za podvodné 
konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. 

 
11.  V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo 

ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Fun rádia bez 
ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou 
splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. 

 
12. Fun rádio nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži. 

 
13. Fun rádio nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či internetových 

liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri Súťaži.    
 

14. Fun rádio si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok 
súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania 
výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania 
mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo 
výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

 
15. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená 

okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí 
Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Fun rádio o sťažnosti rozhoduje do 30 
pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť 
doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, 



alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@funradio.sk s označením „Sťažnosť na súťaž 
NIKÉ Futbalový pavúk“. 

 
16. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa 

viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. 
 

17. Rozhodnutie Fun rádia týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné. 
 
 

IV. 
Výhry a zdaňovanie výhier 

 

 

1. Cenou pre najlepšieho jednotlivca za celý futbalový šampionát je finančná hotovosť vo výške 500 
€ od Partnera súťaže. 

 
2. Cenou pre najlepšiu skupinu za celý futbalový šampionát je finančná hotovosť vo výške 1 000 €  

od Partnera súťaže. 
 

3. Cenou pre najlepšieho jednotlivca za fázu Základné skupiny je finančnú hotovosť vo výške 300 
€  od Partnera súťaže. 

 
4. Cenou pre najlepšiu skupinu za fázu Základné skupiny je finančnú hotovosť vo výške 600 €  od 

Partnera súťaže. 
 

5. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí 
peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, je zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná zrážka 
dane vo výške 19% partnerom Súťaže.   

 
6.   Každému výhercovi ceny nad 350 € bude na účet výhercu poukázaná suma po zdanení. 

 
 

V. 
Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výsledkov 

 
1. Vyhodnotenie výhercov prebehne v termínoch podľa čl. II. ods. 2 tohto Štatútu. 

 
2. Výhercovia budú vyhodnotení v súlade s podmienkami Súťaže podľa čl. III. ods.1 až 14 tohto 

Štatútu. 
 
3. Výhercovia Súťaže akceptujú, že ich osobné údaje môžu byť zverejnené vo vysielaní Fun rádia 

a/alebo v online priestore, ktoré spravuje FUN rádio (webstránky, profily zriadené na 
sociálnych sieťach), môžu byť poskytnuté Partnerovi súťaže a to aj vrátane prípadných 
zvukových záznamov vyhotovených počas odovzdávania výhier v Súťaži. 

 
VI. 

Odovzdanie výhier 
 

1. Výhercovia Súťaže budú telefonicky kontaktovaní Fun rádiom na telefónnom čísle uvedenom 
pri registrácii a požiadaní o doplnenie osobných údajov za účelom dodania výhry, a to vždy 
najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyhlásenia vo vysielaní Fun rádia.  
 

mailto:info@funradio.sk


2. Všetky finančné výhry podľa Čl. IV tohto Štatútu budú výhercom odovzdané formou pripísania 
výhry bankový účet, ktorý uvedú výhercovia pri kontaktovaní zamestnancom Fun rádia a to do 
30 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.  
 

3. Výhercovia Súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v Súťaži v prípade, ak nebudú 
reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Fun rádia a/alebo nevykonajú úkony 
smerujúce k nadobudnutiu výhry do 3 pracovných dní po skončení Súťaže. V prípade zániku 
nároku na výhru výhercovi Súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry a Fun 
rádio má právo určiť náhradného výhercu. 
 

4. Ak sa výhra z akéhokoľvek dôvodu vráti Fun rádiu zaniká nárok výhercu na túto výhru 
okamihom jej spätného doručenia na adresu Fun rádia. 

 

VII. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Fun rádio spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania spotrebiteľských 

súťaží, pričom osobné údaje výhercu hlavnej výhry v rozsahu používateľské meno registrované 
vo Fun klube Fun rádia bude zverejnené na funradio.sk. Bližšie informácie o spracúvaní 
osobných údajov poskytuje Fun rádio súťažiacemu ako dotknutej osobe prostredníctvom 
Podmienok ochrany súkromia. 
 

2. Súťažiaci účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia Fun 
rádia, ktoré sú vždy transparentným spôsobom zverejnené na webstránkach, Facebooku a v 
aplikácii „Fun rádio Slovensko“. 
 

3. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah 
týchto práv sa stávajú vlastníctvom Fun rádia a súťažiaci je povinný na náklady Fun rádia 
poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli 
počas účasti v Súťaži, na Fun rádio. 
 

4. Súťažiaci nesmie: 
a. reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej Organizátorom bez 

predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Fun rádia, 
b. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného 

vlastníctva Fun rádia alebo práv využívaných Fun rádiom na základe licencie; toto zahŕňa 
aj vyhľadanie zdrojového kódu Súťaže. 

 
5. Fun rádio nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne uvedené osobné údaje poskytnuté 

súťažiacim do Súťaže. 
 
6. Štatút sa riadi a vykladá podľa slovenského práva najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
7. Zmluvné strany (súťažiaci a Fun rádio) sa podľa tohto Štatútu zaväzujú v prípade akéhokoľvek 

sporu pokúsiť sa najprv o zmier alebo dohodu pred tým ako by začali uplatňovať svoje práva na 
príslušnom súde alebo inom orgáne verejnej moci. 
 

8. Neplatnosť časti Štatútu nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení. Tento Štatút nadobúda 
účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke Fun rádia. 

 

https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/


9. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky 
spotrebiteľských súťaží Fun rádia, ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút.  

 
10. Spoločnosť RADIO GROUP a.s.  si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 07.11.2022 

 
 
 
 


