
Štatút súťaže „Zahraj to na leto s Fun rádiom“   
 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

        

1. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže „Zahraj to na leto s Fun rádiom“ (ďalej len „Súťaž“)  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 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“).,  

  

2. Účasťou v Súťaži účastník záväzne akceptuje tento Štatút, čím vznikne medzi účastníkom a Organizátorom 

zmluvný vzťah s obsahom týchto podmienok.  

 

3. Na Súťaž sa nevzťahujú žiadne iné všeobecné obchodné alebo iné zmluvné podmienky žiadnej strany okrem 

Všeobecných podmienok spotrebiteľských súťaží a Podmienok ochrany súkromia Organizátora.  

 

Článok II 

Predmet a lehota Súťaže 

 

1. Súťažiaci v termíne od 13.07.2022 do 12.08.2022 vyplní elektronický formulár zverejnený na internetovej stránke 

https://www.funradio.sk/, do ktorého: 

➢ nahrá svoju fotku, ako aktuálne trávi leto – v práci, doma, na brigáde, kdekoľvek a akokoľvek a to sám alebo spolu 

s inými osobami (ďalej len „Fotku“).  

➢ fotku treba poslať vo formáte jpeg, png, HEIC, vo veľkosti max. 10 Mb.   

➢ Súťažiaci je povinný spolu s fotkou zaslať aj svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailovú 

adresu a telefónne číslo), ktoré musia byť pravdivé a správne.  

 

2. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč, ktorý sa od 13.07.2022 do 12.08.2022 zaregistruje na webovej 

stránke Fun rádia  a splní všetky podmienky účasti v Súťaži, čím sa stáva Súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“). 

Súťažiaci účasťou v Súťaži potvrdzujú, že sa oboznámili s Podmienkami ochrany súkromia Fun rádia, ktoré sú 

vždy transparentným spôsobom zverejnené na webstránkach, a soc. sieťach. 

 

3. Pravidlá Organizátora Súťaže sú zverejnené na webovej stránke funradio.sk a propagovanej vo vysielaní a 

sociálnych sieťach Fun rádia. Súťažiaci sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže v čase jej trvania na webovej 

stránke funradio.sk. 

 

4. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na propagáciu vysielania a podporu počúvanosti Fun 

rádia 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. 

 

5. Súťaž sa uskutoční v termíne od 13.07.2022 do 15.08.2022 a to nasledovne : 

 

➢ 13.07.2022 - 12.08.2022 do 23:59 - registračná fáza – súťažiaci posielajú svoje fotky a registrujú sa do Súťaže 

➢ 15.8.2022 - Finále Súťaže s vyžrebovaním a vyhlásením výhercu spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich 

 

6. Spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich, Organizátor podľa vlastného výberu vyberie kreatívne 

a zaujímavé Fotografie, ktoré môže kedykoľvek v priebehu súťaže zverejniť na sociálnych sieťach/webe Fun 

rádia. Do žrebovania  výhru podľa Čl. III tohto Štatútu  budú zaradení všetci zaregistrovaní súťažiaci.  

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


 

7. Do Súťaže sa môžu Súťažiaci registrovať aj viac krát. 

 

8. V deň  Finále Súťaže, dňa 15.08.2022 počas dňa vyžrebujeme a vyhlásime vo vysielaní Výhercu  Súťaže  a spojíme 

sa s ním telefonicky. 

 

 

Článok III 

Výhra v Súťaži 

 

1. Vyžrebovaný výherca získa poukážku na letné zážitky z adrop.sk v hodnote 1 000 €. Poukážka má platnosť 12 

mesiacov odo dňa výhry v Súťaži (do 15.8.2023).   

 

2. Výherca bude telefonicky kontaktovaný Organizátorom Súťaže o spôsobe prevzatia/doručenia Výhry do 3 

pracovných dní od ukončenia Súťaže. Osobné údaje výhercu v rozsahu krstné meno a víťazná fotka budú 

zverejnené na webovej stránke alebo/aj na soc. sieťach Organizátora.  

 

3. Výherca berie na vedomie, že stráca nárok na Výhru v Súťaži v prípade, ak nebude reagovať (odpovedať) na 

komunikáciu so zástupcom Fun rádia a/alebo nevykoná úkony smerujúce k nadobudnutiu Výhry. V prípade zániku 

nároku na Výhru výhercovi nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady Výhry. Fun rádio  je v takom prípade 

oprávnené za výhercu vyhlásiť vyžrebovaného náhradníka. 

 

4. Fun rádio nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo 

nevyužitím Výhry. 

 

5. 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. 

 

6. 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.   

 

7. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v 

Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Organizátora. Účastníci tejto Súťaže nemajú na akúkoľvek výhru 

žiaden právny nárok a namiesto nich nie je možné v žiadnom prípade od Organizátora požadovať akékoľvek iné, 

resp. obdobné plnenie. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne Organizátor.  

 

Článok IV 

Ostatné Súťažné podmienky 

 

1. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci Organizátora, resp. osoby v obdobnom pracovnom 

pomere a im blízke osoby, ako aj zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti RADIO a.s. a RADIO GROUP a.s.    

 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. 

 

3. Účastník je povinný na vlastné náklady získať akékoľvek a všetky súhlasy alebo privolenia osôb nachádzajúcich 

sa v Diele alebo ich zákonných zástupcov vyžadované podľa právnych predpisov a poskytnúť ich Organizátorovi 

bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní po ich vyžiadaní.  

https://www.adrop.sk/


 

4. Obsah fotiek nesmie zasahovať do práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu súkromia a osobných údajov, 

práva na ochranu dobrého mena, autorského práva, práv duševného vlastníctva ani iných práv akýchkoľvek tretích 

osôb. Fotky nesmú mať hanlivý, rasistický, násilný, sexuálny alebo iným spôsobom nevhodný obsah.  

 

5. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci prehlasuje, že zaslaná fotka a spôsob jej vytvorenia je v súlade s týmito 

súťažnými podmienkami.  

 

6. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí nespĺňajú tieto podmienky Súťaže. 

Organizátor nezodpovedá za vady doručenia  a za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či 

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

 

7. Zodpovednosť za regulárny priebeh Súťaže s právomocou rozhodovať sporné situácie súvisiace s priebehom 

Súťaže ako aj odovzdanie Výhry má Organizátor.    

 

8. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži a/alebo 

s Výhrou. 

 

9. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak Súťažiaci poskytne podklady alebo 

údaje nezodpovedajúce skutočnosti, alebo nesplní niektorú z podmienok uvedených v tomto Štatúte, bude zo 

Súťaže vylúčený a Fun rádiu, resp. Organizátorovi Súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou 

poskytnutých informácii. 

 

10. Organizátor 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. 

 

11. 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, Organizátor o sťažnosti rozhodne 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 „Zahraj to na leto 

vo Fun rádiu“. 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. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností 

Súťažiacich je konečné. 

 

Článok V 

Licenčné podmienky 

 

1. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže záväzne prehlasuje a potvrdzuje, že vykonáva majetkové autorské práva 

k zaslanej fotke a je oprávnený sám udeliť Organizátorovi súhlas na použitie svojich fotiek  (ďalej len Dielo) 

v zmysle týchto podmienok podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Autorský zákon“). V prípade, ak by existovalo viac autorov alebo spoluautorov Diela Súťažiaci záväzne 

prehlasuje Organizátorovi, že je oprávnený ich všetkých zastupovať.   

 

2. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas na použitie svojej fotky podľa Autorského 

zákona (ďalej len „Licencia“), pričom táto Licencia: 

 

a) je časovo, územne a vecne neobmedzeného charakteru;  

mailto:info@funradio.sk


b) je výhradná (čo znamená, že účastník nemôže umožniť iným osobám Dielo používať spôsobom 

predpokladaným v Licencii);   

c) sa vzťahuje na akékoľvek použitie Diela podľa § 19 Autorského zákona, avšak zahŕňa najmä zamýšľané 

použitie Diela vrátane akýchkoľvek a všetkých úprav Diela Organizátorom alebo ním určenými osobami 

ako aj zverejnenia a vydania;  

d) zahŕňa súhlas súťažiaceho so spojením Diela s akýmikoľvek inými dielami v zmysle § 7 Autorského 

zákona;  

e) je bezodplatná (cena nie je odmenou za Licenciu a nijako s ňou nesúvisí); 

f) je neodvolateľná, nevypovedateľná a neodstúpiteľná, pričom jediný spôsob zániku Licencie je upravený v 

§ 73 Autorského zákona;  

g) zahŕňa právo Organizátora udeliť sub-licenciu k Dielu akejkoľvek inej osobe bez súhlasu, oznámenia 

a nároku na odmenu súťažiaceho;  

h) zahŕňa súhlas autorov Diela s audiovizuálnym použitím Diela podľa § 85 Autorského zákona, ak je taký 

súhlas potrebný;  

i) akékoľvek ďalšie súhlasy účastníka alebo iných autorov Diela na zamýšľané použitie Diela; 

j) nezahŕňa žiadne práva užívateľa v súvislosti s Dielom, ktorý predstavuje samostatné Dielo, ktorého 

autorom nie je súťažiaci. 

 

3. Tieto licenčné podmienky sa aplikujú na Dielo bez ohľadu na to, či Dielo predstavuje autorské Dielo podľa 

Autorského zákona alebo nie a v prípade nejasností alebo pochybností musia byť vždy vykladané takým 

spôsobom, aby v maximálnej možnej miere a bezodplatne umožňovali Organizátorovi nerušene Dielo použiť 

podľa svojho uváženia. Súťažiaci sú povinní na náklady Organizátora poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod 

práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacim vznikli počas účasti v Súťaži. 

 

4. Súťažiaci nesmie:  

 

a) reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou a/alebo Fun rádiom 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.  

 

 

Článok VI 

Ochrana osobných údajov 

1. Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje bude Organizátor spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na účel 

organizovania spotrebiteľských súťaží na právnom základe plnenia zmluvy (tohto Štatútu) podľa čl. 6 ods. 1 písm. 

b) GDPR v súlade s Podmienkami ochrany súkromia Organizátora ktoré obsahujú základné informácie podľa 

článku 13 Nariadenia (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).  

2. V prípade, ak odoslaná fotka Súťažiaceho obsahuje aj osobné údaje iných fyzických osôb ako je účastník, je 

účastník povinný vopred získať písomný súhlas týchto osôb s ich poskytnutím Organizátorovi podľa § 78 ods. 6 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

a kedykoľvek na požiadanie Organizátora tento písomný súhlas bezodkladne predložiť do dvoch pracovných dní 

od vyžiadania. Účastník je povinný na požiadanie použiť vzor súhlasu pripraveného a poskytnutého 

Organizátorom.  

 

3. Účastník berie na vedomie, že podľa § 81 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov predmetom dozoru nad 

ochranou osobných údajov, ktorý vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR nie sú spory zo zmluvných 

vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi Organizátorom a účastníkom Súťaže, na ktorých prejednávanie a 

rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány dozoru ako napr. Slovenská obchodná inšpekcia. 

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


 

4. Zverejnenie základných osobných údajov výhercu Súťaže považujeme za zmluvnú požiadavku, ktorej 

neakceptovanie nemá žiadne následky na uzatvorenie a plnenie Súťaže. 

 

5. Zverejnenie osobných údajov (krstné meno), vrátane zverejnenia fotky Súťažiaceho podľa čl. II ods. 6 tohto 

Štatútu považujeme za takisto zmluvnú požiadavku, ktorej neakceptovanie bude mať za následok vyradenie 

Súťažiaceho zo súťaže, nakoľko by v prípade nemožnosti takéhoto zverejnenia Fotografie súťažiaceho, nebolo 

možné verejne preukázať zaradenie súťažiaceho do žrebovania a zároveň po prípadnom vyžrebovaní Výhercu, 

preukázať verejnosti jeho osobu.  

 

6. Fotky spolu s krstným menom súťažiacich môžu byť zverejnené na webovej stránke a na sociálnych sieťach 

Organizátora aj nad rámec zverejnenia fotiek podľa čl. II ods. 6 tohto Štatútu, prípadne aj v čase po ukončení tejto 

súťaže, ak nám na takéto zverejnenie udelíte osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zvyšovanie 

povedomia o Fun rádiu v online prostredí. Udelenie tohto súhlasu je výslovne dobrovoľné a prípadné neudelenie 

súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť účasti v súťaži.  

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizátor má výhradné právo na jednostrannú zmenu tohto Štatútu.  

 

2. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží Fun 

rádia,  ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút. 

 

3. Štatút ako aj práva a povinnosti výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia a ustanoveniami podľa zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných právnych predpisov platných 

a účinných v Slovenskej republike.  

 

4. Zmluvné strany (Súťažiaci a Organizátor) 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. 

 

5. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení tohto Štatútu za neplatné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť 

a účinnosť ostatných ustanovení, ktoré budú vykladané spôsobom, ktorý najviac odzrkadľuje pôvodné neplatné 

alebo nevykonateľné ustanovenia.  

 

6.  Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke Organizátora. 

 

   

V Bratislave, dňa 13.07.2022     

   

   

 

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

