
Štatút k súťaži Fun rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.,  
„STOVKA ZA JEDNOTKU“ 

 
I. 

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 
 
1. Vyhlasovateľom súťaže je FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04  

Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B (ďalej len Fun rádio), partnerom súťaže 
je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS). 
 

2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže Fun rádia s Prvou stavebnou 
sporiteľňou, a. s., „Stovka za jednotku“ (ďalej len „Súťaž). 

 
3. Cieľom Súťaže je poskytnúť poslucháčom informáciu o výhodných úveroch od 

PSS. 
 

II. 
Termíny konania súťaže a účastníci súťaže 

 
4. Súťaž prebieha každý deň v termíne od 11.03.2013 do 31.03.2013. 
 
5. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč Fun rádia, ktorý dosiahol vek 18 

rokov a súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami 
špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.  

 
6. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci 

spoločností FUN MEDIA GROUP, a.s., RADIO, a.s. a zamestnanci Prvej 
stavebnej sporiteľne, a.s. a zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem 
podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže. 
 

7. 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 informácii. 

 
8. 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. 
 

III. 
Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, výhry a sťažnosti 

 
9. Úlohou súťažiacich je zatelefonovať na odkazovač Fun rádia na telefónnom čísle 

02/577 87 477, nadiktovať svoje meno, telefónne číslo a svoj súťažný odkaz - kto 
alebo čo je vaša jednotka a prečo pre vás znamená tak veľa. Odkazy je možné 
telefonovať každý súťažný deň do 16:00 hodiny.  
 

10. Za každý súťažný deň bude spomedzi súťažiacich, ktorí zatelefonovali svoj odkaz 
na odkazovač, vyžrebovaný jeden výherca dennej výhry. Spolu bude 



vyžrebovaných 21 výhercov dennej výhry. Žrebovanie za každý súťažný deň 
prebehne buď ešte v danom súťažnom dni po 16:00 hodine (pracovné dni), 
alebo počas nasledujúceho pracovného dňa (víkendy).  

 
11. Každý výherca dennej výhry bude ihneď po vyžrebovaní telefonicky 

kontaktovaný a vyhlásený v popoludňajšej šou s Juniorom a Marcelom. 
V prípade, že sa výhercovi nedovoláme, tento stráca nárok na výhru a bude 
vyžrebovaný náhradný výherca, ktorý bude ihneď po vyžrebovaní telefonicky 
kontaktovaný a vyhlásený v popoludňajšej šou s Juniorom a Marcelom. 
Výhercovia denných výhier budú zverejnení aj na webe www.funradio.sk. 

 
12. Všetci súťažiaci, ktorí zatelefonujú odkaz na odkazovač, budú zároveň zaradení 

do žrebovania o hlavnú výhru.  
 

13. Jeden výherca hlavnej výhry bude vyžrebovaný v utorok, 02.04.2013, bude 
telefonicky kontaktovaný a vyhlásený v Rannej šou s Adelu a Sajfom v stredu, 
03.04.2013. Výherca hlavnej výhry bude zverejnený aj na webe 
www.funradio.sk. 

 
14. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena a odkazu 

vo vysielaní Fun rádia a na weboch www.funradio.sk a www.pss.sk.  
 
15. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže viac krát, nárok na výhru v prípade 

vyžrebovania však má len raz. 
 

16. 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. 

 
17. Dennou výhrou v Súťaži je 100 € od PSS (hodnota výhry po zdanení). 
 
18. Hlavnou výhrou v Súťaži je 1.000 € od PSS (hodnota výhry po zdanení). 
 
19. Peňažné výhry do Súťaže poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.. 

 
20. Pokiaľ účastník 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 
MEDIA GROUP a.s. 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 
„sťažnosť na súťaž STOVKA ZA JEDNOTKU“. 

 
21. 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. 
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22. Rozhodnutie FUN MEDIA GROUP a.s. týkajúce sa akýchkoľvek sťažností 
súťažiacich je konečné. 

 
IV. 

Odovzdanie výhier 
 

23. Všetci výhercovia budú telefonicky informovaní o spôsobe odovzdania výhry do 
3 pracovných dní od priznania výhry. 
 

24. Výhercovia Súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v Súťaži 
v prípade, ak nebudú reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Fun 
rádia a/alebo nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu výhry do 3 
pracovných dní po skončení súťaže. V prípade zániku nároku na výhru výhercovi 
Súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry a Fun rádio má právo 
určiť náhradného výhercu výhry. 
 

25. PSS sa s výhercami spojí a dohodne na spôsobe vyplatenia výhry a to najneskôr 
do 15.04.2013. Výhry budú výhercom pripísané na ich účet stavebného sporenia 
do 15.05.2013. V prípade, že výherca je klientom PSS a pre pripísanie výhry 
bude potrebné zvýšenie CS bude mať výherca túto možnosť, max. o 5.000 € bez 
poplatku za zvýšenie. Ak výherca nemá v PSS zmluvu, dostane novú s cieľovou 
sumou 10.000 € v tarife SD alebo JD bez poplatku za uzatvorenie zmluvy.  
Vyplatenie výhier v hotovosti, resp. inou formou je vylúčené.    

 
V. 

Zdaňovanie výhier 
 

26. Výška hlavnej výhry je uvedená už po zdanení. V zmysle platného zákona o dani 
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, túto daň odvedie 
správcovi dane Prvá stavebná sporiteľňa v zákonom stanovenom termíne. 

 
VI. 

Osobitné ustanovenia 
 
27. Účastníci Súťaže udeľujú Fun rádiu výslovný súhlas s používaním ich mena a 

audio nahrávok spojených s ich účasťou v Súťaži a zaznamenaných Fun rádiom 
v súvislosti s výrobou, vysielaním a propagovaním Súťaže vo vysielaní Fun rádia 
alebo na web stránke www.funradio.sk a www.pss.sk. Súhlas je obmedzený na 
obdobie od 11.03.2013 do 11.03.2014, je bezodplatný a nie je územne limitovaný. 

 
28. Zapojením sa do Súťaže dáva súťažiaci spoločnosti FUN MEDIA GROUP a.s., 

Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, výslovný súhlas so 
spracovaním a archiváciou svojich osobných údajov, ktorými sú poskytnuté 
identifikačné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a číslo 
OP), za účelom identifikácie súťažiaceho ako výhercu Súťaže a zároveň dáva 
súťažiaci výslovný súhlas na poskytnutie týchto osobných údajov Prvej stavebnej 
sporiteľni, a.s. za účelom dodania výhry. V zmysle § 11 zákona 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov je súťažiaci povinný uviesť len pravdivé osobné 
údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Súťažiaci, ktorému bola 
výhra priznaná, je pre potreby tejto Súťaže považovaný za výhercu a ďalej sa 
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postupuje v súlade so Všeobecnými podmienkami súťaží vo Fun rádiu. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov je platný po dobu jedného roka odo dňa jeho 
získania, t.j. odo dňa získania výhry.  Súhlas so spracúvaním osobných údajov je 
neodvolateľný. Po uplynutí doby trvania súhlasu so spracovaním osobných 
údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. Fun 
rádio zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností 
podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných 
systémoch. 
 

29. Všetky potrebné informácie o Súťaži nájdu poslucháči na www.funradio.sk a 
www.pss.sk. Na www.pss.sk sa zároveň poslucháči dozvedia viac aj o 
prebiehajúcej kampani PSS. 

 
30. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web 

stránke www.funradio.sk a FUN MEDIA GROUP a.s. má výhradné právo na ich 
zmenu. 
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