
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Hry o tehly 

 

1. Súťaž prebieha  na webstránke funradio.sk  a následne aj vo vysielaní Fun rádia v termíne 

od 18.04.2022 do 11.05.2022. 

2. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 18.04.2022 od 06:00 do 24.04.2022 do 23:59 a to tak, 

že nám napíšeš do súťažného formulára za aký tím budeš súťažiť, v prípade, že Ťa 

vyžrebujeme. Podľa mapy v súťažnej podstránke, ktorá rozdeľuje Slovensko na severnú 

a južnú časť zaklikneš vo formulári, či budeš súťažiť za severný, alebo južný tím a taktiež 

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

3. V prvom súťažnom týždni, od pondelka do štvrtka, v termíne od 25. apríla do 28. apríla 

budú prebiehať súťažné duely. Každý súťažný deň sa počas dňa vo vysielaní uskutočnia 2 

súťažné duely. Po prvom súťažnom týždni sa do semifinále dostane 8 výhercov duelov. 

4. V druhom súťažnom týždni, od pondelka do štvrtka, v dňoch od 02. mája do 05. mája sa 

každý súťažný deň v duely stretnú semifinalisti, a na konci súťažného týždňa sa z duelov do 

finále dostanú 4 finalisti – víťazi duelov. 

5. V oboch súťažných týždňoch dostanú súťažiaci v každom duely navyše jednu bonusovú 

otázku. Ten súťažiaci, ktorý správne odpovie, alebo bude bližšie k správnej odpovedi na 

bonusovú otázku, vyhrá bonusovú výhru – 10% zľavu na produkty Porotherm a tričko Fun 

rádia. 

6. Finále súťaže bude prebiehať v stredu 11. mája v predajni stavebnín. Štyria finalisti budú 

súťažiť v troch disciplínach a víťaz sa stane výhercom súťaže, ktorý získa kamión plný tehál od 

spoločnosti Wienerberger. 

7. Všetci traja porazení finalisti získajú vedľajšiu výhru, finančnú hotovosť 300 €.  

8. 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.  

9. 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. 

10. Zapojiť sa do súťaže môžeš len raz a nárok na výhru máš tiež len raz. 

11. Podmienkou získania vedľajšej aj bonusovej výhry je absolvovanie telefonického duelu 

s moderátormi vo vysielaní. Podmienkou získania hlavnej výhry je osobné absolvovanie finále 

súťaže.  

12. Spolu bude v súťaži odovzdaných 12 bonusových výhier, 3 vedľajšie výhry a jedna hlavná 

výhra. 



13. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe Fun rádia. 

14. 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/

