
Štatút k súťaži Fun rádia s VÚB bankou 
„Hudobné spotrebiče“ 

 v znení platnom od 15.11.2019 (ďalej len „Štatút“) 
 

I. 
Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 

 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Hudobné spotrebiče“ je spoločnosť FUN MEDIA 
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 a spoločnosť 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 „Hudobné spotrebiče“ je 
Všeobecná úverová  banka, a.s.  so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 06 Bratislava, IČO: 31 320 155, 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len 
„VÚB banka“). 
 
2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Hudobné spotrebiče“ (ďalej len „Súťaž“) 
vysielanej vo Fun rádiu, zverejnenej na webovej stránke www.funradio.sk a na Facebooku na 
stránke Ja som Fun rádio. Účastníci Súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže a týmto 
Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke www.funradio.sk.  
 
3. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na propagáciu splátkového predaja 
Quatro od VÚB banky, podporu rozhlasovej programovej služby Fun rádia a zvýšenie 
návštevnosti webovej stránky www.funradio.sk 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 18.11.2019 do 22.11.2019. 
 
2. Jednotlivé fázy Súťaže:  
 
a. Registrácia do súťaže v termíne od 15.11.2019 od 08:00 do 22.11.2019 do 09:00 hod.  
 
b. Denná súťaž vo vysielaní Fun rádia v termíne od 18.11.2019 do 22.11.2019.  
 
3. Súťaž bude prebiehať každý súťažný deň počas fázy b. Súťaže, podľa predchádzajúceho bodu 
tohto článku tohto Štatútu, v dennom vysielaní Fun rádia formou telefonického rozhovoru 
moderátora s jedným vyžrebovanými súťažiacim  a vyhlásením jedného výhercu každý súťažný 
deň. 
 
4. Do Súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, ktorá má v čase trvania súťaže dovŕšených 18 rokov a 
ktorá súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. 
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami Súťaže, a tieto sa pre neho 
stávajú záväzné.  
 
5. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Fun rádia a ich rodinní príslušníci a 
zamestnanci v pracovnom pomere s VÚB bankou, ako aj zamestnanci všetkých 
subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže.  
 



6. 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 informácií.  

 
 

III. 
Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti 

 
1. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže, podľa bodu 2 a. článku II. tohto Štatútu tak, že sa 
zaregistruje do súťažného formulára na webovej stránke www.funradio.sk. Každý súťažný deň 
bude vyžrebovaný  jeden  súťažiaci, s ktorým sa moderátor spojí v dennom vysielaní. Moderátor 
pustí každý súťažný deň jednu z piatich súťažných vianočných melódií spracovanú 
prostredníctvom zvukov vybraných spotrebičov a úlohou súťažiaceho  je uhádnuť aký spotrebič 
bol použitý pre skladbu. Ak súťažiaci správne odpovie, stáva sa výhercom a vyhráva finančnú 
hotovosť 100 € od VÚB banky (ďalej len „Výhra“). Podmienkou získania Výhry je absolvovanie 
telefonického rozhovoru vo vysielaní Fun rádia v daný súťažný deň, podľa bodu 3 článku II. tohto 
Štatútu. 
 
2. V prípade, že sa niektorému z vyžrebovaných súťažiacich moderátor Fun rádia nedovolá, bude 
za neho vyžrebovaný náhradník. 
 
3. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže iba raz, rovnako tak nárok na Výhru v Súťaži má 
každý súťažiaci len raz počas trvania Súťaže.  
 
4. 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.  
 
5. Fun rádio nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži. 
Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na Výhru v Súťaži nemajú súťažiaci právny nárok. 
 
6. Fun rádio nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či internetových 
liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkuje a ktoré môžu byť použité pri Súťaži.  
 
7. 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.  
 
8. Pokiaľ súťažiaci 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 „Hudobné spotrebiče“.  
 
9. 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.  
 
10. Rozhodnutie Fun rádia týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.  
 
 
 
 



IV. 
Výhry a zdaňovanie Výhier 

 
1. Výhrou je suma 100 € (slovom: sto eur), ktorú Výherca vyhral v Súťaži podľa bodu 1 článku III. 
tohto Štatútu. 

 
2. Spolu bude odovzdaných 5 Výhier, v celkovej hodnote 500 eur (päťsto eur). Odovzdanie výhier 
výhercom zabezpečí organizátor súťaže. 
 
3. Peňažná Výhra v hodnote nepresahujúcej 350 € nepodlieha dani z výhry. 
 
 

V. 
Zverejnenie výsledkov a odovzdanie Výhier 

 
1. Výhercovia Súťaže budú vyhlásení vo vysielaní Fun rádia, podľa bodu 3 článku II. tohto Štatútu 
v rozsahu osobných údajov krstné meno, a prípadne aj  mesto alebo obec pobytu uvedeného 
súťažiacim.  
 
2. Výhercovia Súťaže budú tiež uverejnení na webovej stránke www.funradio.sk, a to vždy 
najneskôr do troch dní od ich vyhlásenia vo vysielaní Fun rádia, podľa bodu 3 článku II. tohto 
Štatútu v  rozsahu krstné meno a priezvisko výhercu. 
 
3. Výhercovia Súťaže budú ďalej telefonicky kontaktovaní zamestnancom Fun rádia na 
telefónnom čísle uvedenom pri registrácii za účelom získania ďalších údajov nutných pre 
odovzdanie výhry a informovaní o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa dodania Výhry, a to vždy 
najneskôr do dvoch pracovných dní od ich vyhlásenia vo vysielaní Fun rádia, podľa bodu 3 článku 
II. tohto Štatútu.  
 
4. Fun rádio zabezpečí vyplatenie Výhry výhercom na ich bežný účet a to najneskôr do 30 dní od 
ukončenia súťaže podľa bodu 2 čl. II Štatútu.  
 
5. Vyplatenie Výhry v hotovosti, resp. inou formou, je vylúčené. Výherca Súťaže zapojením sa do 
Súťaže akceptuje, že je povinný poskytnúť Fun rádiu identifikáciu svojho bežného účtu (IBAN) 
vedeného v akejkoľvek banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky 
pre potreby vyplatenia Výhry. Fun rádio pri organizovaní Súťaže spracúva osobné údaje ako 
prevádzkovateľ na vlastné účely spracúvania osobných údajov, o ktorých bude Výherca 
informovaný Fun rádiom v súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). 
 
6. Výhercovia Súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na Výhru v Súťaži v prípade, ak nebudú 
reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Fun rádia, podľa bodu 3 tohto článku tohto 
Štatútu a/alebo nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu Výhry a to do 2 dní od vyhlásenia 
výhercu vo vysielaní . V prípade zániku nároku na Výhru výhercovi Súťaže nevzniká žiaden nárok 
akejkoľvek náhrady Výhry.  
 

 
VI. 

Osobitné ustanovenia 
 
1. Fun rádio spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania spotrebiteľských 
súťaží. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje FUN rádio súťažiacemu ako 
dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia. 
 

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


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, Fun rádiom alebo jej partnerom VÚB 
bankou 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. Na Súťaž sa nevzťahujú Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží Fun rádia (čl. I ods. 6 
Všeobecných podmienok spotrebiteľských súťaží). 
 
6. Fun rádio má výhradné právo na jednostrannú zmenu tohto Štatútu.  
 
7. Štatút sa riadi a vykladá podľa slovenského práva najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
8. 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. 
 
9. Neplatnosť časti Štatútu nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení. Tento Štatút nadobúda 
účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke Fun rádia. 
 
 
Schválené v Bratislave, dňa 15.11.2019 
 

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

