
Štatút k súťaži Fun rádia so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch   
„DENNÍK CESTOVATEĽOV“ 

 
I. 

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 
 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Denník cestovateľov“ je spoločnosť 

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, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia 
spoločnosti RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 
2191/B (ďalej len „Fun rádio“). Partnerom súťaže je Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch (ďalej len „SACR“). Súťaž je spolufinancovaná z prostriedkov 
Európskej únie. 
 

2. Technickú realizáciu sms súťaže zabezpečuje Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 
04 Bratislava, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súda 
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 18777/B (ďalej len „provider sms brány“). 

 
3. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže Fun rádia so SACR „Denník 

cestovateľov“ (ďalej len „Súťaž“) vysielanej vo Fun rádiu a zverejnenej na 
webovej stránke funradio.sk. 

 
4. Cieľom Súťaže je poskytnúť poslucháčom informácie o možnostiach dovolenky 

na Slovensku. 
 

II. 
Termíny konania súťaže a účastníci súťaže 

 
5. Súťaž prebieha v termíne od 04.08.2014 do 14.09.2014. 

 
6. Jednotlivé etapy Súťaže: 

 Registrácia do súťaže o výhru pre cestovateľov na funradio.sk – 
04.08.2014 až 13.08.2014; 

 Dovolenka cestovateľov dokumentovaná do denníka a súťaže o denné 
a týždenné výhry na funradio.sk a vo vysielaní Fun rádia – 25.08.2014 
až 14.09.2014. 
 

7. Súťaž o výhru pre cestovateľov je určená dvojiciam poslucháčov Fun rádia, ktorí 
v čase vyhlásenia Súťaže: 

 dosiahnu vek minimálne 18 rokov; 

 aspoň jedna osoba zo súťažnej dvojice vlastní vodičský preukaz a je 
aktívny vodič; 

 sú používateľmi sociálnych sietí; 

 majú dobrý zdravotný stav; 

 vedia sa prispôsobiť termínu dovolenky (25.08. – 14.09.2014); 

 splnia ďalšie podmienky určené Štatútom súťaže; 

 súhlasia so všetkými ustanoveniami Štatútu súťaže a považujú ich za 
záväzné.  



 
8. Do Súťaže o denné a týždenné výhry 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. 

 
9. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci (a ich rodinní príslušníci) 

spoločností FUN MEDIA GROUP, a.s., RADIO, a.s., Mediatex s.r.o. a Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch, ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských 
firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže. 
 

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 súťaže, vyhodnotenie súťaže a sťažnosti 

 
12. Súťaž prebieha v dvoch fázach v termíne od 04.08. do 14.09.2014. 

 
13. Prvou fázou je registrácia do súťaže o výhru pre cestovateľov vyplnením 

formulára na funradio.sk v termíne od 04.08. do 13.08.2014. Pravidlá súťaže 
o výhru pre cestovateľov: 

 Dvojice súťažiacich sa prihlasujú do súťaže so svojou video vizitkou, 
v ktorej sa obaja predstavia a pútavo / kreatívne predstavia aj miesto / 
atrakciu, ktorú majú radi. 

 Video vizitku v maximálnej dĺžke 1 minútu 30 sekúnd dvojica 
súťažiacich zavesí na svoj Facebook alebo Youtube a do formulára na 
funradio.sk vloží link na video vizitku. 

 Spomedzi prihlásených dvojíc vyberie porota Fun rádia jednu, ktorá 
získa výhru pre cestovateľov. 

 
14. Druhou fázou je dovolenka cestovateľov dokumentovaná do denníka a súťaže 

o denné a týždenné výhry v termíne od 25.08. do 14.09.2014. Pravidlá súťaží 
o denné a týždenné výhry: 

 Dvaja cestovatelia absolvujú v termíne od 25.augusta do 14.septembra 
2014 trojtýždňovú dovolenku na Slovensku a prostredníctvom svojho 
denníka nás budú každý deň informovať o miestach a atrakciách, ktoré 
navštívili. Do denníka budú cestovatelia zaznamenávať fotografie, videá 
a texty z navštívených miest / atrakcií v rozsahu dohodnutom v Zmluve 
o dielo. 

 Aké miesto / atrakciu navštívia, určia každý deň poslucháči v hlasovaní 
na web stránke funradio.sk. 

 Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme každý pracovný deň jedného 
výhercu dennej výhry, spolu za Súťaž 15 výhercov denných výhier. 



 Každý piatok (29.08., 05.09. a 12.09.2014) v Rannej šou cestovatelia 
zadajú indíciu týkajúcu sa jedného miesta alebo atrakcie, ktorú počas 
uplynulého týždňa  navštívili. 

 Poslucháči môžu posielať svoje tipy na miesto / atrakciu z indície 
smskou na číslo 7006 v tvare SLOVENSKO odpoveď meno a priezvisko 
(cena spätnej smsky je 0,20 €), a to vždy najneskôr do 15:00 hodiny. 

 Spomedzi správne odpovedajúcich vyžrebujeme vždy v 
piatkovej popoludňajšej šou jedného výhercu týždennej výhry, spolu za 
Súťaž 3 výhercov týždenných výhier.  
 

15. Každý výherca bude telefonicky kontaktovaný podľa článku V. ods. 30 tohto 
Štatútu a zverejnený na funradio.sk. 

 
16. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do každej fázy Súťaže (do súťaže o výhru pre 

cestovateľov, do súťaže o denné výhry aj do súťaže o týždenné výhry), nárok na 
výhru však má len raz.  

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

s účasťou v Súťaži. 
 
18. Fun rádio ani provider sms brány nezodpovedajú za funkčnosť sietí mobilných 

operátorov, telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo 
neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri Súťaži.    

 
19. 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. 

 
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 
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 Denník cestovateľov“. 

 
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. 
 

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

 
IV. 

Výhry 
 
23. Výhra pre dvojicu cestovateľov:  
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 tri týždne dovolenky na Slovensku v termíne od 25.08.2014 do 
14.09.2014, počas ktorej budú mať k dispozícii: 

o ubytovanie s polpenziou 
o auto s pohonnými hmotami 
o go pro kameru, prípadne iné športové vybavenie podľa potreby 
o smartfón 
o honorár 1000 € 

 
24. Denné výhry: 

  pre 2 výhercov encyklopédia v hodnote 35 € 

  pre 4 výhercov poukaz Martinus v hodnote 40 € 

  pre 2 výhercov balíček Avon v hodnote 40 € 

  pre 2 výhercov poukaz do parfumérie Fann v hodnote 40 € 

  pre 1 výhercu poukaz Bepon v hodnote 40 € 

  pre 3 výhercov wellness pobyt pre 2 osoby v Gino Paradise Bešeňová 

  pre 1 výhercu víkendový pobyt pre 2 osoby v kúpeľoch Afrodite 
v Rajeckých Tepliciach 
 

25. Týždenné výhry: 

 pre 1 výhercu 11-dňový pobyt „Pravá kúpeľná klasika“ pre 2 osoby 
s plnou penziou v hoteli Pax/Krym v Trenčianskych Tepliciach s 30 
kúpeľnými procedúrami a individuálne zostaveným liečebným 
programom 

 pre 1 výhercu týždňový pobyt pre 2 osoby s bohatými raňajkami v 4* 
hoteli Bankov v Košiciach so vstupom do wellness centra, welcome 
drinkom a taxi do centra mesta a späť 

 pre 1 výhercu týždňový pobyt pre 2 osoby s raňajkami v novootvorenom 
3* hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách s voľným vstupom do wellness 
komplexu Grand hotel Permon – do Aqua & Kid´s & Sauna Paradise 
počas pobytu 
 

26. Výhry do súťaže venujú Fun rádio a SACR. 
 

V. 
Odovzdanie výhier 

 
27. Výherná dvojica cestovateľov bude telefonicky kontaktovaná Fun rádiom ihneď 

po priznaní výhry a budú jej poskytnuté podrobnosti výhry a spôsob jej 
uplatnenia.  
 

28. Dvojica cestovateľov berie na vedomie, že výhru je možné čerpať len 
v stanovenom termíne dovolenky a to za predpokladu, že spĺňajú všetky 
podmienky ustanovení Štatútu a poskytnú potrebnú súčinnosť. 

 
29. Honorár 1000 € bude dvojici cestovateľov vyplatený na základe podpísanej 

Zmluvy o dielo medzi dvojicou cestovateľov a Fun rádiom. V Zmluve o dielo 
budú podrobne špecifikované úlohy súvisiace s napĺňaním denníka a práva 
a povinnosti dvojice cestovateľov počas ich dovolenky. 
 



30. Všetci výhercovia denných a týždenných výhier budú telefonicky kontaktovaní 
Fun rádiom do 3 pracovných dní od priznania výhry (t.j. do 3 pracovných dní od 
žrebovania) a budú informovaný o výhre a spôsobe jej doručenia / uplatnenia.  

 
31. Všetci 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 danej fázy Súťaže. V prípade zániku nároku na 
výhru výhercovi Súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry. 

 
 

VI. 
Zdaňovanie výhier 

 
32. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších 

predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € 
organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo 
ceny. Výhercovi zároveň môžu vniknúť v tejto súvislosti ďalšie náklady na 
prípadné odvody podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov.  

 
VII. 

Osobitné ustanovenia 
 
33. 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. (prosím prelinkovať na dokument Všeobecné podmienky súťaží vo Fun 
rádiu) 

 

34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. Fun rádio  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. 
 

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

 


