
Štatút k súťaži  
FUN rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.,   

v termíne od 7. 3. do 27. 3. 2011 
 
Vyhlasovateľom súťaže je FUN rádio, partnerom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 
 
Poslucháč má za úlohu počúvať FUN rádio, ktoré počas dňa vyhlási štyri čísla. Úlohou 
poslucháča je tieto čísla za príslušný deň spočítať, k súčtu pripočítať 20% a výslednú sumu 
odoslať prostredníctvom sms na skrátené číslo 7775 v tvare PSS medzera výsledná suma. 
 
Ak poslucháč nezachytí niektoré zo štyroch čísel vo vysielaní Fun radia v danný deň, má 
možnosť doplniť si ho na webovej stránke Fun rádia, kde sa bude nachádzať pomôcka (žolík). 
Poslucháč má možnosť  v daný deň použiť len jedného žolíka resp. doplniť si jednu 
chýbajúcu sumu. 
 
Na webovej stránke FUN rádia je umiestnená kalkulačka, ktorá uľahčí poslucháčom prepočet. 
Zadajú do kalkulačky sumár denných čísiel, kalkulačka tento sumár “zhodnotí” o 20%, uvedie  
správny výsledok, ktorý stačí už len poslať prostredníctvom sms. 
 
Správnu odpoveď musia súťažiaci poslať najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa. 
 
Zo správnych odpovedí bude vyžrebovaný jeden súťažiaci, ktorý získa dennú výhru 100 € od 
PSS, a. s. 
 
Okrem toho budú všetci súťažiaci, ktorí poslali správnu odpoveď zároveň zaradení do 
žrebovania o hlavnú cenu. Jeden zo súťažiacich, ktorí v období od 7. 3. do 27. 3. 2011 odošle 
správnu odpoveď pri dennej súťaži, môže získať hlavnú cenu v hodnote 3 000 € od PSS, a. s. 
Výška hlavnej výhry je uvedená už po zdanení, t. j. výherca výhru nemusí zdaňovať. 
 
Všetky potrebné informácie o súťaži nájdu poslucháči na www.funradio.sk. 
Na stránke FUN rádia, resp. na www.pss.sk sa zároveň poslucháči dozvedia viac aj o 
prebiehajúcej kampani Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v období od 1.2. do 31.3. 2011 ponúka svojím klientom 
možnosť zhodnotenia finančných prostriedkov v roku 2011 prostredníctvom úrokového 
bonusu až o 20%. Bližšie informácie o ponuke PSS, a. s., získajú poslucháči na www.pss.sk 
alebo v kanceláriách obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 
 
 

Špecifické ustanovenia súťaže 
 
Počas žrebovania výhercov od 7. 3. do 27. 3. 2011 vrátane, sa FUN rádio v zmysle súťažných 
podmienok skontaktujte s výhercom. Do dvoch pracovných dní odošle FUN rádio e-mailom 
do PSS, a. s.,  kontakt na výhercu – meno, priezvisko, telefón, e-mail. 
PSS, a. s., sa s výhercom spojí  do dvoch nasledujúcich pracovných dní. 
Zapojením sa do súťaže, dáva poslucháč FUN rádiu súhlas na poskytnutie jeho kontaktných 
údajov Prvej stavebnej sporitelni, a. s., za účelom vyplatenia výhry. 
 
 
 
 



 
 

Vyplatenie dennej výhry 100 € 
 

Výherca písomne oznámi PSS, a. s., spôsob, ktorým požaduje peniaze vyplatiť. PSS, a. s., 
môže dennú výhru poslať na osobný účet výhercu alebo na jeho účet stavebného sporenia 
v PSS, a. s. 

Vyplatenie hlavnej výhry 3 000 € 
 

Výherca písomne oznámi PSS, a. s., spôsob, ktorým požaduje peniaze vyplatiť. PSS, a. s., 
môže výhru poslať na osobný účet výhercu alebo na jeho účet stavebného sporenia v PSS, a. 
s.   
V prípade, že výherca nie je klientom PSS, a. s., a má  záujem o vloženie výhry na účet 
stavebného sporenia, má možnosť uzatvoriť novú zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou 
sumou max. 5 000 €, bez poplatku za uzatvorenie. V prípade, že výherca je klientom           
PSS, a. s., a má záujem  o vloženie výhry na účet stavebného sporenia, pričom potrebuje 
zvýšiť cieľovú sumu na svojej pôvodnej zmluve, môže ju zvýšiť max. o 3 000 € bez poplatku 
za zvýšenie cieľovej sumy. 
 
PSS, a. s.,  odošle výhru výhercom na nimi vybraný účet najneskôr do 15. 4. 2011. 
 
Hlavná výhra bude vysporiadaná daňou zrážkou, ktorú v zmysle platného zákona o dani 
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, pri pripísaní výhry na osobný účet 
výhercu, resp. na účet stavebného sporenia výhercu v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.,  vyberie 
a odvedie správcovi dane Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  v zákonom stanovenom termíne. 


