
Súťažné pravidlá – Olympijský festival: 
 
1. Súťaž prebieha na web stránke funradio.sk  a vo vysielaní Fun rádia v termíne od 
07.07.2021 do 16.07.2021 v pracovných dňoch. 
2. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že budeš počúvať vysielanie Fun rádia. Moderátor povie 
počas každého súťažného dňa tri indície, na základe ktorých bude Tvojou úlohou uhádnuť, na 
akého olympionika sa moderátor hrá, koho napodobňuje. Do súťažného formulára napíšeš 
meno olympionika a zaregistruješ svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a tel. číslo. 
3. Zapojiť sa do súťaže môžeš každý súťažný deň, a to od 07.07.2021 od 06:00 do 16.07.2021 
do 17:00 počas pracovných dní. Nárok na získanie dennej výhry máš však len raz. 
4. Každý súťažný deň vyžrebujeme jedného výhercu náhodným žrebom spomedzi všetkých 
zaregistrovaných súťažiacich so správnou odpoveďou, ktorý získa dennú výhru. Spolu bude 
vyžrebovaných 8 výhercov dennej výhry. 
5. 16.7.2021 vyžrebujeme spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich so správnymi 
odpoveďami dvoch výhercov hlavnej výhry. 
6. Hlavnú výhru môže získať súťažiaci aj v prípade, ak sa už stal výhercom dennej výhry. 
7. 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.  
8.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.. 
9. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe Fun rádia. 
10. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 
súkromia. 
 

https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

