
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Hokejový FUNmajster 

 

1. Súťaž prebieha vo vysielaní Fun rádia v termíne od 11.04.2022 do 19.04.2022 (ďalej 

súťažný deň). 

2. Do súťaže sa môžeš zapojiť, len ak máš v čase registrovania sa do súťaže, dovŕšených 18 

rokov a platný cestovný pas. 

3. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že v termíne od 08.04.2022 do 14.04.2022 do 23:59 

zaregistruješ svoje osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a telefónne číslo. 

4. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať len raz. 

5. Každý súťažný deň sa počas rannej šou telefonicky spojíme s jedným vyžrebovaným 

súťažiacim. Úlohou každého vyžrebovaného súťažiaceho bude zvládnuť dve úlohy. Prvou 

bude prekonať hranicu bodov, ktoré získal v hokejovom kvíze Marcel. Druhou úlohou bude 

získať viac bodov než získali všetci ostatní súťažiaci počas súťažných dní. Na hokejový  kvíz 

bude mať každý súťažiaci časový limit 60 sekúnd. Všetky súťažné otázky sú ako pomôcka 

zverejnené  na súťažnej podstránke – aby si ich mohli súťažiaci dopredu naštudovať. 

6. Spolu počas celej súťaže bude súťažiť 5 súťažiacich. 

7. V utorok 19.04.2022 v Rannej šou vyhodnotíme súťažiacich a ten súťažiaci, ktorému sa 

podarilo zodpovedať správne v časovom limite 60 sekúnd najviac otázok, stáva sa výhercom. 

8. Výherca získa zájazd (v termíne 13.5. – 16.5.2022) pre dve osoby na prvé tri zápasy 

Slovenska na MS v hokeji 2022 v Helsinkách a 2 hokejové dresy slovenskej reprezentácie 

v celkovej hodnote 2 000 €. Viac o výhre si prečítaj TU. 

9. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri 

poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z 

príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, 

vychádzajúc z podaného daňového priznania.  

10.V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha 

odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto 

poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré 

spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne 

daňový úrad.. 

11. Výherca bude telefonicky kontaktovaný a zverejnený na webe Fun rádia. 

12. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 

súkromia. 

https://www.hokejtour.sk/zajazdy/trojzapas-slovensko-rusko-slovensko-nemecko-slovensko-kanada-charter/
https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

