
Štatút k súťaži Fun rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.,  
„50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE“ 

 
I. 

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 
 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE“ je 

spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., so sídlom Leškova 5, 811 04  Bratislava, 
IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným 
priestorom Fun rádia spoločnosti RADIO, a.s., so sídlom Prešovská 39, 821 02 
Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B (ďalej v texte len „Fun rádio“). 
Partnerom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej v texte len „PSS“). 

 
2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže Fun rádia s PSS „50 ŠANCÍ 

NA LEPŠIE BÝVANIE“ (ďalej v texte len  „Súťaž“) vysielanej vo Fun rádiu a 
zverejnenej na webovej stránke funradio.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 kedykoľvek v termíne od 26.02.2015 do 

20.03.2015 do 14:00 hodiny.  
 
6. Vyhlasovanie mien súťažiacich, ktorí budú mať možnosť získať výhru, prebieha 

vo vysielaní Fun rádia 3x denne počas pracovných dní v čase od 06:00 do 18:00 
hodiny. 

 
7. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč Fun rádia, 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 

spoločností FUN MEDIA GROUP, a.s., RADIO, a.s. 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 rozhodujúci čas 

telefonátu súťažiaceho na telefónne číslo Fun rádia a údaje, ktoré počas 
telefonátu súťažiaci nadiktuje. 
 

10. 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. 



 
11. 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, sťažnosti 

 
12. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa zaregistruje do Súťaže na webe 

funradio.sk, a to tým, že si vyberie jednu z 50-tich vecí do domu alebo bytu, 
ktoré sa dajú kúpiť z úveru od PSS a vyplní súťažný formulár. Registrovať sa do 
Súťaže je možné kedykoľvek v termíne od 26.02.2015 do 20.03.2015 do 14:00 
hodiny. 
 

13. Registrácie do súťaže uskutočnené pred začatím súťaže v termíne od 26.02.2015 
do 01.03.2015, sú zaradené do súťaže počas prvého súťažného dňa, t.j. 
02.03.2015.  

 
14. Počas súťaže, t.j. v termíne od 02.03.2015 do 20.03.2015, sú registrácie 

uskutočnené do 14:00 hodiny počas pracovného dňa zaradené do Súťaže 
v danom pracovnom dni. Registrácie uskutočnené po 14:00 hodine počas 
pracovného dňa a registrácie uskutočnené počas víkendu sú zaradené do Súťaže 
počas najbližšieho pracovného dňa. 

 
15. Každá správne uskutočnená registrácia na webe funradio.sk je v žrebovaní len 

počas súťažného dňa, do ktorého bola odoslaná, podľa ods. 12, 13 a 14 tohto 
článku. 

 
16. Každý súťažiaci sa môže do každého súťažného dňa zaregistrovať len 1x. Súťažiť 

však môže opakovane, t.j. počas viacerých súťažných dní, a to uskutočnením 
novej registrácie podľa ods. 12, 13, 14 a 15 tohto článku. 

 
17. Spomedzi zaregistrovaných súťažiacich budú v priebehu každého súťažného dňa 

vyžrebovaní 3 poslucháči, ktorých mená budú postupne vyhlasované vo vysielaní 
Fun rádia v čase od 06:00 do 18:00 hodiny. Spolu bude vyžrebovaných 
a vyhlásených  45 súťažiacich. 

 
18. Úlohou súťažiacich je počúvať vysielanie Fun rádia a po odvysielaní svojho mena 

zatelefonovať počas dvoch nasledujúcich pesničiek vysielaných vo Fun rádiu do 
štúdia Fun rádia na číslo 02/524 94 626. 

 
19. Ak sa súťažiaci dovolá do Fun rádia počas dvoch nasledujúcich pesničiek po 

vyhlásení mena, je povinný nadiktovať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo, 
ktoré vyplnil do formulára pri registrácii do Súťaže na webe funradio.sk. 

 
20. V prípade, že sa budú nadiktované údaje zhodovať s údajmi z registračného 

formulára, súťažiaci bude vyhlásený za výhercu a bude mu priznaná výhra. 
Telefonát so súťažiacim bude odvysielaný vo Fun rádiu. 

 



21. V prípade, že vyhlásený súťažiaci nezatelefonuje do štúdia Fun rádia počas 
dvoch nasledujúcich pesničiek po vyhlásení mena, alebo ak sa nadiktované údaje 
nebudú zhodovať s údajmi z registračného formulára, súťažiaci výhru nezískava. 

 
22. Každý súťažiaci, ktorý už bol vyžrebovaný a vyhlásený vo Fun rádiu (bez ohľadu 

na to, či výhru získal), môže byť opätovne vyžrebovaný a vyhlásený vo Fun rádiu 
počas iného súťažného dňa. 

 
23. Fun rádio nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v Súťaži. 
 

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

 
25. 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. 

 
26. 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 
rádio 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 50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE“. 

 
27. 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. 
 

28. Rozhodnutie Fun rádia týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je 
konečné. 

 
IV. 

Výhry 
 

29. Výhrou v Súťaži je 350 € na Sporenie Lišiak v PSS. 
 
30. Výhry do Súťaže poskytuje PSS. 

 
31. 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 
 

mailto:info@funradio.sk


32. Výhercovia Súťaže budú určovaní v súlade s týmto štatútom podľa čl. III. ods. 12 
až 22. 
 

33. Výhercovia budú o výhre informovaní bezodkladne po jej priznaní vo vysielaní 
Fun rádia.  
 

34. Výhercovia Súťaže budú uverejnení na funradio.sk a to vždy najneskôr do 3 dní 
od ich vyhodnotenia. 

 
VI. 

Odovzdanie výhier 
 

35. Výhercovia Súťaže budú telefonicky kontaktovaní a informovaní o spôsobe 
prevzatia výhry Fun rádiom na telefónnom čísle uvedenom pri registrácii, a to 
najneskôr do 3 pracovných dní od priznania výhry.  
 

36. 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 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 Fun rádio má právo určiť náhradného výhercu výhry. 
 

37. 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 
 
38. 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 vo Fun rádiu. 
 

39. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania 
Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Fun rádia a súťažiaci je 
povinný na náklady Fun rádia poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv 
duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Fun 
rádio. 
 

40. Súťažiaci nesmie: 

 reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej 
Organizátorom bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu 
Fun rádia, 

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

41. Fun rádio  sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej súťažiaci poskytnú na účely 
Súťaže zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou 

http://www.funradio.sk/


upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre 
účasť v Súťaži a pre odovzdanie výhier. 
 

42. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web 
stránke funradio.sk a Fun rádio  má výhradné právo na ich zmenu. 

 
 


