
Štatút k súťaži rádia EUROPA 2 s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., 
„BUĎ ČÍSLO 50“ 

 
I. 

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 
 

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „BUĎ ČÍSLO 50“ je spoločnosť EUROPA 
2, a. s., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava 821 03, IČO: 35 691 972, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1094/B., 
ktorá je držiteľom licencie R/105 na prevádzkovanie rozhlasovej stanice Rádio 
EUROPA 2 (ďalej v texte len „EUROPA 2“). Partnerom súťaže je Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, Bratislava 829 48, IČO: 31 335 004 (ďalej v texte 
len „PSS“). Technickú realizáciu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o., Šulekova 
70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25950/B. 

 
2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže EUROPA 2 s PSS „BUĎ ČÍSLO 

50“ (ďalej v texte len „Súťaž“) vysielanej na rádiu EUROPA 2 a zverejnenej na 
webovej stránke europa2.sk. 

 
3. Cieľom Súťaže je poskytnúť poslucháčom informáciu o novej úverovej ponuke PSS. 

 
II. 

Termíny konania súťaže a účastníci súťaže 
 

4. Súťaž sa koná v pracovných dňoch v termíne od 02.03.2015 do 20.03.2015. 
 

5. Registrácia do Súťaže je možná v termíne od 02.03.2015 do 20.03.2015, v čase od 
6:00 do 9:00 hod a v čase 15:00 až 18:00 hod, formou zaslania platnej SMS, v 
tvare „PSS50 medzera meno + priezvisko“, na číslo 6664. 

 
6. Vyhlasovanie mien súťažiacich, ktorí budú mať možnosť získať výhru, prebieha vo 

vysielaní EUROPA 2 2x denne počas pracovných dní, v čase od 06:00 do 9:00 hod 
a v čase 15:00 až 18:00 hod. 

 
7. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč EUROPA 2, ktorý súhlasí s týmto 

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

 
8. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci EUROPA 2             

a zamestnanci Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ako aj zamestnanci všetkých 
subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže. 
 

9. Pre určenie a rozhodnutie, či má súťažiaci nárok na výhru, je rozhodujúce 
doručenie platnej registračnej SMS. 

 
10. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce 

skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a zodpovedá za škodu spôsobenú 
nepravdivosťou poskytnutých informácii.  



11. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo 
ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie EUROPA 
2 bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. 
osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. 
 

III. 
Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti 

 
12. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že pošle platnú SMS, v tvare „PSS50 

medzera meno + priezvisko“, na číslo 6664. Maximálna cena za jednu spätnú SMS 
je 0,50 € vrátane DPH. Registrovať sa do Súťaže je možné v termíne od 02.03.2015 
do 20.03.2015, v čase od 6:00 do 9:00 hod a v čase 15:00 až 18:00 hod.  

 
13. Registrácie do Súťaže uskutočnené mimo termínu od 02.03.2015 do 20.03.2015, v 

čase od 6:00 do 9:00 hod alebo v čase 15:00 až 18:00 hod a registrácie do Súťaže 
uskutočnené počas víkendu, nebudú do súťaže zaradené. 

 
14. Každá správne uskutočnená registrácia je v žrebovaní len počas súťažného dňa a 

času, do ktorého bola odoslaná, podľa ods. 12 a 13 tohto článku. 
 

15. Každý súťažiaci sa môže do každého súťažného dňa zaregistrovať opakovane, t.j. 
počas viacerých súťažných dní, a to uskutočnením novej registrácie podľa ods. 12, 
13 a 14 tohto článku. 

 
16. Spomedzi zaregistrovaných súťažiacich bude v priebehu každého súťažného dňa 

vyžrebovaný jeden poslucháč, ktorého meno bude vyhlásené vo vysielaní rádia 
EUROPA 2 v čase od 6:00 do 9:00 hod a jeden poslucháč, ktorého meno bude 
vyhlásené vo vysielaní rádia EUROPA 2 v čase 15:00 až 18:00 hod. Spolu bude 
vyžrebovaných a vyhlásených 30 súťažiacich. 

 
17. Úlohou súťažiacich je počúvať vysielanie rádia EUROPA 2 a po výzve moderátora 

oznamujúcej spustenie Súťaže poslať platnú SMS, v tvare „PSS50 medzera meno + 
priezvisko“, na číslo 6664. 

 
18. Poslucháča, ktorého SMS bude doručená ako 50. v poradí od výzvy oznamujúcej 

spustenie Súťaže, telefonicky kontaktuje moderátor v živom vysielaní, na telefónne 
číslo, z ktorého bola SMS odoslaná. Ak poslucháč zodvihne telefón do 30 sekúnd, 
získava automaticky 50 €. Ďalších 250 € môže poslucháč získať, ak správne 
odpovie na súťažnú otázku moderátora, s možnosťou odpovedí a/b/c. 

 
19. V prípade, ak poslucháč odpovie nesprávne alebo neodpovie vôbec, výhru 

nezískava. Výhra sa do ďalšieho súťažného kola neprenáša.  
 

20. V prípade, že sa moderátorovi nepodarí s výhercom spojiť, dostáva šancu 
náhradník, t. j. poslucháč, ktorého SMS bola doručená ako 51. v poradí.  

 
21. V prípade, že výhru získa osoba mladšia ako 18 rokov, výhra sa automaticky 

prenáša na zákonného zástupcu, alebo inú plnoletú osobu. 
 



22. V prípade, že z dôvodu technickej chyby dôjde k prerušeniu spojenia ešte pred 
uskutočnením moderovaného vstupu s výhercom, alebo v prípade zistenia, že ide                      
o poslucháča, ktorý v priebehu 2 mesiacov už vyhral akúkoľvek cenu v niektorej zo 
show rádia EUROPA 2, je EUROPA 2 oprávnená výhru za rovnakých podmienok 
udeliť náhradníkovi. 

 
23. Súťažiaci, ktorý už raz bol vyhlásený v rádiu EUROPA 2 (bez ohľadu na to, či získal 

výhru 50 € alebo 300 €), nemôže byť opätovne vyhlásený počas iného súťažného 
dňa. 

 
24. EUROPA 2 nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s 

účasťou v Súťaži. 
 

25. EUROPA 2 nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či 
internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu 
byť použité pri Súťaži. 

 
26. EUROPA 2 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. 

 
27. 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, EUROPA 2 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@europa2.sk s označením „Sťažnosť na súťaž BUĎ ČÍSLO 50“. 

 
28. 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. 
 

29. Rozhodnutie EUROPA 2 týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné. 
 

IV. 
Výhry 

 
30. Výhrou v Súťaži je: 

 50 €, v prípade výhercu, ktorého SMS bude doručená ako 50. v poradí od výzvy 
oznamujúcej spustenie Súťaže.  Výhra bude pripísaná na Sporenie Lišiak v PSS. 

 300 €, v prípade výhercu, ktorého SMS bude doručená ako 50. v poradí od 
výzvy oznamujúcej spustenie Súťaže a zároveň správne odpovie na súťažnú 
otázku.  Výhra bude pripísaná na Sporenie Lišiak v PSS. 

 
31. Výhry do Súťaže poskytuje PSS. 

 



32. Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani              
z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z 
príjmu. 

 
V. 

Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výsledkov 
 

33. Výhercovia Súťaže budú určovaní v súlade s týmto štatútom podľa čl. III. ods. 12 až 
23. 

 
34. Výhercovia získavajú výhru po jej priznaní vo vysielaní rádia EUROPA 2. 

 
35. Výhercovia Súťaže budú uverejnení na europa2.sk a to vždy najneskôr do 3 dní od 

ich vyhodnotenia. 
 

VI. 
Odovzdanie výhier 

 
36. Výhercovia Súťaže budú telefonicky informovaní o spôsobe prevzatia výhry 

EUROPA 2 na telefónnom čísle uvedenom pri registrácii, a to najneskôr do 3 
pracovných dní od priznania výhry. 
 

37. Výhercovia Súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v Súťaži v prípade, 
ak nebudú reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom EUROPA 2 
a/alebo zástupcom PSS 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 EUROPA 2 
má právo určiť náhradného výhercu výhry. 

 
38. Výhra bude výhercovi pripísaná v PSS na Sporenie Lišiak najneskôr do 

30.04.2015. Vyplatenie výhier v hotovosti, resp. inou formou, je vylúčené. 
 

VII. 
Osobitné ustanovenia 

 
39. Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov a 

materiálov osobnej povahy (MP3 súbory, video súbory, texty, obrázky a pod.) 
získaných od účastníkov a výhercov súťaže stanovujú Všeobecné podmienky súťaží 
v EUROPA 2. 

 
40. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, 

ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom EUROPA 2 a súťažiaci je povinný 
na náklady EUROPA 2 poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného 
vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na EUROPA 2. 

 
 
 
 
 



41. Súťažiaci nesmie: 

 reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej 
Organizátorom bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu 
EUROPA 2, 

 spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv 
duševného vlastníctva EUROPA 2 alebo práv využívaných EUROPA 2 na 
základe licencie; toto zahŕňa aj vyhľadanie zdrojového kódu Súťaže. 

 
42. EUROPA 2 sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej súťažiaci poskytnú na účely 

Súťaže zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou 
upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre 
účasť v Súťaži a pre odovzdanie výhier. 

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

stránke europa2.sk a EUROPA 2 má výhradné právo na ich zmenu. 
 


