
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Letíme do Piešťan 

 

1. Súťaž prebieha na webe Fun rádia v termíne od 18.04.2022 do 22.04.2022. 

2. Podmienkou zapojenia do súťaže je, že súťažiaci musí mať nad 18 rokov. 

3. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 18.04.2022 do 22.04.2022 do 12:00.  

4. Tvojou úlohou pre registráciu do súťaže je, že si na súťažnej podstránke vypočuješ letiskové 

hlásenie a na základe indícií v hlásení napíšeš do formulára, z akej destinácie sa letí do 

Piešťan. Taktiež napíšeš do súťažného formulára svoje osobné údaje (v rozsahu krstné meno, 

priezvisko a telefónne číslo).  

5. Každý súťažný deň o 16:00 budeme na webe funradio.sk hlásenie meniť. 

6. Do súťaže sa môžeš zapojiť opakovane, avšak nárok na výhru máš len raz. 

7. V piatok 22.04.2022 po 12:00 vyžrebujeme spomedzi všetkých správnych odpovedí 

výhercov cien. 

8. Spolu bude vyžrebovaných 10 výhercov, odovzdaných teda bude 10 výhier. 

9. Zoznam výhier: 

 1x adrenalínový akrobatický let podzvukovým stíhacím lietadlom L-29 Delfín pre jednu 

osobu v trvaní 20 minút na letisku Piešťany, v deň po skončení festivalu letectva, pondelok 

9. mája (v prípade priaznivého počasia) Hodnota výhry: 940 € 

 2x Let balónom vo Vysokých Tatrách pre 2 osoby = Letieť sa bude dať len z Tatier.  Let bude 

v rámci Vysokých Tatier a okolia. Hodnota výhry:  340 € 

 2x Hotel Lomnica - pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou, vstupom do wellness v izbe 

štandard. Platnosť voucheru je 1 rok. Hodnota výhry: 660 € 

 1x Kaštieľ Pálffy - pobyt pre 2 osoby s raňajkami na 2 noci v apartmáne, s prehliadkou 

vínárstva Via Jur Wine Tour Grand Jur a prehliadka Kaštieľa Pálffy. Platnosť voucheru 1 rok. 

Hodnota výhry: 940 € 

 2x Kúpele Piešťany - pobyt pre 2 osoby s polpenziou na 1 noc v 4-hviezdičkovom hoteli 

Esplanade v izbe kategórie Premium v hodnote. Hodnota výhry: 210 € 

 2x Kúpele Brusno - Cena pre 2 osoby/ 2 noci, zahŕňa:2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, 2x 

plnú penziu formou bufetu, 2 liečebné procedúry, a voľný vstup do rehabilitačného bazéna, 

sauny a pary. Vstupná lekárska prehliadka. Hodnota výhry: 360 € 

10. 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.. 

11. Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe Fun rádia (v rozsahu meno 

a priezvisko). 

12. 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/

