Názov
Predpis
Organizácia
Garant

Štatút poslucháčskej súťaže Rádio Slovensko – to najlepšie
Štatút verejnej súťaže
Rozhlas a televízia Slovenska
Media RTVS

Číslo predpisu
Strana / Počet strán
Účinnosť od

ŠTATÚT POSLUCHÁČSKEJ SÚŤAŽE
RÁDIO SLOVENSKO – TO NAJLEPŠIE

Meno a priezvisko
Funkcia
Dátum
Podpis

Schválil
PhDr. Jaroslav Rezník
Generálny riaditeľ RTVS
9.1.2020

IP 2/2020
1/4
9.1.2020

Názov
Predpis
Organizácia
Garant

Štatút poslucháčskej súťaže Rádio Slovensko – to najlepšie
Štatút verejnej súťaže
Rozhlas a televízia Slovenska
Media RTVS

Číslo predpisu
Strana / Počet strán
Účinnosť od

IP 2/2020
2/4
9.1.2020

Názov súťaže:
Rádio Slovensko – to najlepšie (ďalej len „súťaž“)
Forma súťaže:
Poslucháčska súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)
Súťaž bude vysielaná na programovej službe Rádio Slovensko.
Obdobie súťaže:
Súťaž prebieha v pracovných dňoch v období od 10.01. do 27.01. 2020.
Zámer súťaže:
Upriamiť pozornosť poslucháčov na hudbu „legendárny hit“ v hudobnom formáte a zároveň ponúknuť možnosť zapojiť sa do
súťaže a vyhrať cenu.
Propagácia súťaže:
Poslucháčska súťaž bude propagovaná formou upútaviek na programovej službe Rádio Slovensko, verbálne moderátormi
programov a na stránkach www.rtvs.sk
Podmienky účasti:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže a vyplnia súťažný
formulár na stránke Rádia Slovensko, www.slovensko.rtvs.sk s odpoveďou na súťažnú otázku.
2. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska.
Pravidlá súťaže
1. V období súťaže vo vysielaní programu „Dobré ráno Slovensko“ a v približnom čase 6:25 hod. a 8.20 hod odznie legendárny
hit označený zvukovým logom (jinglom) súťaže „Rádio Slovensko – to najlepšie“. Každé ráno vždy iba jeden, rovnaký hit.
2. Moderátor následne uvedie súťažnú otázku: „Kto je interpretom dnešného hitu v súťaži Rádia Slovensko – to najlepšie?“
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže vyplnením súťažného formulára na web stránke Rádia Slovensko a uvedením správnej
odpovede na súťažnú otázku. Poslucháč sa môže zapojiť do súťaže zaslaním len jednej odpovede na otázku.
Vyhodnotenie súťaže
1. Súťaž je vyhodnocovaná každý pracovný deň počas trvania súťaže.
2. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na záver ranného vysielania v približnom čase 8:50 hod.
3. Zo všetkých súťažiacich, ktorý uviedli správnu odpoveď bude vyžrebovaný jeden výherca náhodným výberom v danom
súťažnom dni.
Výhry :
Výhrou v jednotlivých súťažných dňoch je pobyt:
 10.1.2020, 4-dňový pobyt v Rakúsku, stredisko Zell am See - Kaprun, 3* hotel s polpenziou,
3-dňový lyžiarsky lístok Alpin Card, platnosť a vyčerpanie voucheru do 31.05.2020. Hodnota výhry je 340 €,
 13.1.2020, 4-dňový pobyt v Rakúsku, stredisko Zell am See - Kaprun, 3* hotel s polpenziou,
3-dňový lyžiarsky lístok Alpin Card, platnosť a vyčerpanie voucheru do 31.05.2020. Hodnota výhry je 340 €,
 14.1.2020, 4-dňový pobyt v Rakúsku, stredisko Zell am See - Kaprun, 3* hotel s polpenziou,
3-dňový lyžiarsky lístok Alpin Card, platnosť a vyčerpanie voucheru do 31.05.2020. Hodnota výhry je 340 €,
 15.1.2020, 4-dňový pobyt v Rakúsku, stredisko Stubai, 3* hotel s polpenziou, 2-dňový lyžiarsky lístok v lyžiarskom
stredisku Gletscher Skipass a 1-dňový skipass Schlick2000, platnosť a vyčerpanie voucheru do 03.05.2020. Hodnota
výhry je 340 €,
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 16.1.2020, 4-dňový pobyt v Rakúsku, stredisko Stubai, 4* hotel s polpenziou, 3-dňový lyžiarsky lístok v lyžiarskom
stredisku Gletscher Skipass, platnosť a vyčerpanie voucheru do 03.05.2020. Hodnota výhry je 340 €,
 17.1.2020, 4-dňový pobyt v Rakúsku, stredisko Hinterstoder & Wurzeralm, 3* hotel s polpenziou, 3-dňový lyžiarsky lístok
v lyžiarskom stredisku Hinterstoder & Wurzeralm, platnosť a vyčerpanie voucheru do 30.03.2020. Hodnota výhry je 340
€,
 20.1.2020, Slovinsko, Rogla – 2 noci v 3* hoteli s polpenziou s 2 dňovým skipasom pre 2 osoby (platnosť poukazu do
31.3.2020), hodnota výhry je 340 €,
 21.1.2020, Slovinsko, Rogla – 2 noci v 3* hoteli s polpenziou s 2 dňovým skipasom pre 2 osoby (platnosť poukazu do
31.3.2020), hodnota výhry je 340 €,
 22.1.2020, Rakúsko, Innerkrems - 3 noci v 4* hoteli s polpenziou s 2 dňovým skipasom pre 2 osoby (platnosť poukazu
do 31.3.2020), hodnota výhry je 340 €,
 23.1.2020, Rakúsko, Innerkrems - 3 noci v 4* hoteli s polpenziou s 2 dňovým skipasom pre 2 osoby (platnosť poukazu
do 31.3.2020), hodnota výhry je 340 €,
 24.1.2020, Rakúsko, Lungau - 3 noci v 3* hoteli s polpenziou s 3 dňovým skipasom pre 2 osoby (platnosť poukazu do
31.3.2020), hodnota výhry je 340 €,
 27.1.2020, Rakúsko, Lungau - 3 noci v 3* hoteli s polpenziou s 3 dňovým skipasom pre 2 osoby (platnosť poukazu do
31.3.2020), hodnota výhry je 340 €.
Odovzdanie výhier:
Výhru odovzdá vyhlasovateľ súťaže. Výhercovi bude zaslaný pobytový poukaz.
Daňový režim:
V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená, pričom
ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 Eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota z výhry presiahne 350 EUR, výhra nie je oslobodená od
dane a podlieha zdaneniu podľa §8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z.,. o daniach z príjmov, v platnom znení. Daňovú
povinnosť si musí splniť každý súťažiaci sám za seba. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú
škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim.
Osobné údaje
Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava,
IČO: 47 232 480 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných
údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácií
týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom
vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org
alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
Ostatné ustanovenia :
1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
2. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
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Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže
a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.
Štatút súťaže je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty-sutazi-rtvs.
Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 29.2.2020.
V Bratislave dňa 9.1.2020

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

