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

Úvery na bývanie od 1,69 % 
 

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., Úvery na bývanie od 1,69 %. 

 
3. Cieľom súťaže je informovať poslucháčov o novom produkte PSS a poskytnúť 

poslucháčom možnosť uzatvoriť novú zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou 
max. 5.000 €, bez poplatku za uzatvorenie. 

 
II. 

Termíny konania súťaže a účastníci súťaže 
 
4. Súťaž prebieha od 13.6.2011 až do 3.7. 2011. 

 
5. Do súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč Fun rádia, ktorý súhlasí s týmto Štatútom 

Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. 
 

6. Osobami vylúčenými zo súťaže sú zamestnanci (a ich rodinní príslušníci) spoločností 
FUN MEDIA GROUP, a.s., RADIO, a.s. a Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., ako aj 
zamestnanci (a ich rodinní príslušníci) 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, ceny a vyhodnotenie súťaže 

 
9. Fun rádio počas dňa štyri krát v rôznom čase odvysiela špecifický jingel, v ktorom 

vyzve poslucháčov na odosielanie smsiek. Úlohou poslucháča je do 10 minút po 
odznení výzvy vo vysielaní poslať sms na skrátené číslo 7775 v tvare PSS medzera 1,69 
a meno súťažiaceho. Cena spätnej sms je 0,20 €. 

 



10. Zo správnych odpovedí bude denne vo Fun rádiu vyžrebovaný jeden súťažiaci, ktorý 
získa dennú výhru 100 € od PSS. 

 
11. Všetci súťažiaci, ktorí poslali sms v správnom tvare budú zároveň zaradení do 

žrebovania o hlavnú výhru. Jeden zo súťažiacich, ktorý v období od 13. 6. do 3. 7. 2011 
odošle sms v správnom tvare pri dennej súťaži, môže získať hlavnú výhru v hodnote 
1.000 € od PSS.  

 
12. Hlavný výherca bude žrebovaný 4.7.2011. 

 
13. Ceny do súťaže poskytuje PSS. 
 

IV. 
Odovzdanie výhier 

 
14. Víťaz súťaže 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 do 3 pracovných dní po skončení súťaže. Fun rádio si 
vyhradzuje právo, v prípade žiadnej spätnej odozvy na komunikáciu s výhercom súťaže, 
určiť a následne odmeniť náhradného výhercu. Tento sa stáva výhercom v momente, 
kedy potvrdí akceptáciu výhry. 
 

15. PSS sa s výhercami spojí a dohodne na spôsobe odovzdania výhry a to najneskôr do 
31.7.2011. Výherca písomne oznámi PSS spôsob, ktorým požaduje peniaze vyplatiť. 
PSS môže dennú výhru poslať na osobný účet výhercu alebo na jeho účet stavebného 
sporenia v PSS. 
 

16. V prípade, že výherca hlavnej výhry nie je klientom PSS 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 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. 

 
V. 

Zdaňovanie výhier 
 

17. 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 
 
18. 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. Súhlas je obmedzený na obdobie 13.06.2011 - 13.06.2012, je 
bezodplatný a nie je územne limitovaný. 

 



19. 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 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. 
 

20. 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. 

 
21. Podmienky súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke 

www.funradio.sk.  
 

 
 
 

 
 


