Štatút súťaže „Bratislava“

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Názov súťaže:
Bratislava (ďalej len „súťaž“)
1.2 Forma súťaže :
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
1.3 Vyhlasovateľ súťaže :
Vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Súťaž sa bude vysielať na
rozhlasovej programovej službe Rádio_Slovakia International (ďalej len „RSI“).
1.4 Súťažné obdobie:
Od 05.1.2019 – 31.12.2019 v dvoch častiach a v desiatich samostatných kolách:
1. časť jar – leto
1.kolo 5.- 6.01.2019
2.kolo 2. - 3.02.2019
3.kolo 2.- 3.03.2019
4.kolo 6.- 7.04.2019
5.kolo 4.- 5.05.2019
6.kolo 1.- 2.06.2019
2.časť jeseň – zima
7.kolo 7.- 8.09.2019
8.kolo 5.- 6.10. 2019
9.kolo 2.- 3.11. 2019
10.kolo 7.- 8.12. 2019
1.5 Cieľom súťaže :
- zvýšiť kontaktovosť a atraktívnosť vysielaných programov
- propagovať Slovensko
- podnietiť záujem poslucháčov k pravidelnému počúvaniu programov RSI o

Slovensku.

2. Všeobecné ustanovenia
2.1 Umiestnenie vo vysielaní:
Súťaž bude propagovaná vo vysielaní RSI - vo všetkých jazykových mutáciách RSI a na webovej stránke
www.rsi.sk a na Facebookovej stránke RSI až do jej skončenia.
2.2 Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia
sa do súťaže.
2.3 Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
2.3.1. Súťaž má vo všetkých jazykových mutáciách (slovenská, anglická, francúzska, nemecká, ruská a
španielska) mesačnú periodicitu v termínoch podľa bodu 1.4 tohto štatútu.
2.3.2. Vedomostné otázky sú súčasťou 5 minútového príspevku o Slovensku (ďalej len „príspevok“).
2.3.3. Príspevok s otázkou sa opakuje v nasledujúcom týždni po odvysielanej premiére.
2.3.4. Poslucháči môžu odpovede posielať listom na adresu:
Rozhlas a televízia Slovenska. Rádio Slovakia International. Mlynská dolina 84545
Bratislava. Slovakia e-mailom: rsi_spanish@rtvs.sk rsi_french@rtvs.sk englishsection@rtvs.sk
rsi_slovak@rtvs.sk rsi_german@rtvs.sk
rsi_russian@rtvs.sk telefonicky na odkazovač: +421 2 32506606, a to do konca poslednej stredy pred
novým kolom (ďalej len „deň vyhlásenia ukončenia príslušného kola súťaže“).
2.3.5. V liste, e-maili alebo na zvukovom zázname odkazovača poslucháč uvedie odpoveď, svoje meno a
adresu. Zaslaním správnej odpovede a kontaktných údajov podľa predchádzajúcej vety je poslucháč
automaticky zaradený do súťaže (ďalej len „súťažiaci“).
2.3.6. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže
ani osoba, ktorá je vo vzťahu k osobe podľa prechádzajúcej vety osobou blízkou podľa ustanovenie §116
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.4 Vyhodnotenie súťaže:
2.4.1. Do žrebovania o výhry postupuje v každom kole a v každom jazyku ten poslucháč, ktorý správne
odpovedal na vedomostnú otázku a uviedol kontaktné údaje.
2.4.2. Z jednej adresy, e-mailového konta alebo telefónneho čísla môže byť do súťaže zaradená len jedna
odpoveď, a to najskoršie doručená alebo nahratá na zvukový záznam.
2.4.3. Za postúpenie iba správnych odpovedí do žrebovania zodpovedá redaktor.
2.4.4. Výhercov žrebuje náhodným výberom zo správnych odpovedí v každej jazykovej skupine redaktor
a produkcia.
2.4.5. O priebehu žrebovania spíšu zápisnicu, ktorá obsahuje mená aktérov žrebovania, dátum
žrebovania, meno výhercu s plnou adresou a špecifikáciu výhry.
2.4.6. V každom kole sa žrebuje jeden výherca pre každú jazykovú mutáciu vysielania (spolu 60 výhercov
z toho 6 výhercov v každom kole) s výnimkou prípadu kedy na odvysielanú otázku nepríde v danom kole
žiadna správna odpoveď. V tomto prípade sa cena nežrebuje. Mená výhercov každého kola budú
zverejnené vo vysielaní RSI ako aj na webovej stránke www.rsi.sk vo všetkých jazykoch vysielania.
2.4.7. Žrebovanie sa uskutočňuje po každom hracom kole v deň nasledujúci po vyhlásenom dni ukončenia
jednotlivých kôl súťaže.
2.4.8. Po uzavretí 10. kola súťaže bude zo všetkých správnych odpovedí za všetky kolá vyžrebovaný výherca
hlavnej ceny - poukazu, ktorý poskytne Bratislava Tourist Board do 31. januára 2020 na poznávací pobyt pre dve
osoby v Bratislave v predpokladanej dĺžke 3-4 dni a v predpokladanej sume do 1000 euro. Podrobnejšie informácie
o hlavnej cene budú doriešené Dodatkom k tomuto Štatútu.

2.5 Ceny v hre:
2.5.1 Vecné výhry pre jednotlivé kolá sú zabezpečené z rozpočtu RSI, prípadne z darov. Na všetky (10)
súťažné kolá vo všetkých jazykových sekciách je zabezpečených 60 vecných výhier: knihy propagujúce
Slovensko, slovenské ľudové umelecké výrobky, alebo CD nosiče so slovenskou hudobnou produkciou,
DVD propagujúce Slovensko. Maximálna hodnota vecnej výhry je 30,- EUR.
2.5.2 Výhry budú výhercom odoslané na kontaktnú adresu prostredníctvom podateľne
RTVS do 7. kalendárnych dní od žrebovania.
2.6 Daňový režim :
2.6.1 Výhry neprevyšujúce hodnotu 350 eur sú v zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov oslobodené od dane z príjmov.
2.7 Ostatné ustanovenia:
2.7.1 Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením, ani previesť
na tretiu osobu. 2.7.2 V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje
vyhlasovateľ. Rozhodnutie vysielateľa je konečné.
2.7.3. Zaslaním odpovede na otázku listom, e-mailom, alebo hlasovou odpoveďou na redakčný záznamník
vyjadruje poslucháč súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte. 2.7.4. V zmysle § 845 ods.
1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.8 Osobné údaje: Účasťou v súťaži „Bratislava“ 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, komunikácia s nimi, zasielanie
informácii 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.

3. Záverečné údaje
3.1. 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.
3.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3.3. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z Zákona o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.4 Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto
štatúte.
3.5 Platnosť a účinnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom
Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30.06.2020
V Bratislave dňa 3. 1. 2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

