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1. Úvodné ustanovenia 

 
Názov súťaže: 
Rádio Slovensko – Cesta okolo Slovenska (ďalej len „súťaž“). 
Forma súťaže: 
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 
Vyhlasovateľ súťaže: 
Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „RTVS“ alebo  „vyhlasovateľ 
súťaže“). Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko (ďalej len Rádio Slovensko). 
Súťažné obdobie: 
Súťaž sa prebieha počas pracovných dní v období od 1.7.2020 do 31.8.2020.  
Zámer súťaže: 
Zatraktívnenie letnej vysielacej štruktúry s možnosťou zapojenia sa do súťaže.   
Propagácia súťaže: 
Vo vysielaní programových služieb RTVS, na internetovej stránke a sociálnych sieťach RTVS.  

  
 

2. Všeobecné ustanovenia 
 
Podmienky účasti: 
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči a diváci RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže a to 
nasledovným spôsobom: 
a) prostredníctvom riadne vyplneného kontaktného formulára na internetovej stránke súťaže www.slovensko.rtvs.sk spolu so zaslanou 

fotografiou obľúbeného miesta na Slovensku (ďalej aj ako „autor fotografie“),  
b) zaslaním odpovede prostredníctvom siete slovenských mobilných operátorov a to, výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez 

SIM kartu zaslaním SMS správy na číslo 6675 v tvare CESTA (medzera) A alebo B. Každému kto sa zapojí uvedeným spôsobom 
do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej SMS je 0,50 Eur s DPH (ďalej aj ako „účastník súťaže“). 
 

Pravidlá súťaže:  
1. Súťaž pozostáva z jednotlivých denných kôl prebiehajúcich v pracovných dňoch. 
2. Autor fotografie sa môže zapojiť do súťaže zaslaním prostredníctvom kontaktného online formulára fotografie obľúbeného miesta 

Slovenska. Každý jeden autor môže poslať ľubovoľný počet fotografii. Veľkosť jednotlivej fotografie musí byť maximálne 3 MB a nesmie 
byť staršia ako 24 mesiacov. 

3. Prihlásené/Vybraté fotografie uverejní vyhlasovateľ súťaže na online mape Slovenska na stránke www.slovensko.rtvs.sk. 
4. Vyhlasovateľ súťaže každý súťažný deň z prihlásených fotografií vyberie jednu fotografiu, pridelí jej identifikačné číslo a uverejní na 

interaktívnej online mape Slovenska na stránke www.slovensko.rtvs.sk a facebooku Rádia Slovensko v čase od 6:00 do 14:00 hodiny 
daného dňa.  

5. Účastník súťaže posiela SMS odpoveď v tvare uvedenom v článku „Podmienky účasti, písmeno b)“. 

 
Vyhodnotenie a ceny v súťaži 
1. Do žrebovania o dennú cenu postupujú SMS zaslané účastníkom súťaže so správnou odpoveďou. Vyžrebovanie výhercu dennej 

ceny – poukážky v hodnote 50 Eur na nákup v sieti kníhkupectiev Martinus prebehne po 15:00 hodine náhodným výberom. 
2. Dennú cenu – poukážku v hodnote 50 Eur na nákup v sieti kníhkupectiev Martinus získa zároveň autor fotografie, ktorá bola vybratá 

v dennom súťažnom kole.  
3. Vyžrebovanie jedného výhercu hlavnej ceny prebehne 3.9.2020 počas vysielania relácie Dobré ráno Slovensko. Do žrebovania o 

jednu hlavnú cenu postupujú všetci autori fotografií, ktorí poslali počas platnosti súťaže aspoň jednu fotografiu. 
4. Hlavná cena v celkovej hodnote 2358 Eur pozostáva z: 

- 1x pobyt na 3 noci pre dve osoby v hoteli Montfort s polpenziou, neobmedzeným wellnes a kreditom na zážitkové výlety a aktivity 
v okolí hotela. Platnosť do 20.12.2021, 

- 1x pobyt na 3 noci pre dve osoby v hoteli Chateau Appony s polpenziou, neobmedzeným wellnes a kreditom na zážitkové výlety 
a aktivity v okolí hotela. Platnosťou do 20.12.2021, 

- 1x pobyt na 3 noci pre dve osoby v hoteli Salamandra resort s polpenziou, neobmedzeným wellnes a kreditom na zážitkové 
výlety a aktivity v okolí hotela. Platnosť do 20.12.2021. 

5. Výhercovia denných cien a hlavnej ceny budú uverejňovaní vo forme meno, iniciála priezviska, obec na stránke www.rtvs.sk a vo 
vysielaní Rádia Slovensko. 

 
 
 

http://www.slovensko.rtvs.sk/
http://www.slovensko.rtvs.sk/
http://www.rtvs.sk/
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Odovzdanie cien 
Ceny do súťaže poskytujú partneri súťaže spoločnosti Martinus, s.r.o., IČO 45 503 249 (denné ceny) a Slevomat.cz, s.r.o – organizačná 
zložka Slovensko, IČO 46 031 103 (hlavnú cenu). Ceny budú výhercom zaslané prostredníctvom produkcie RTVS. 

 
Daňový režim  
V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane z príjmov ceny 
neprevyšujúce hodnotu 350 Eur. Výherca je povinný do základu dane zahrnúť príjmy presahujúce ustanovenú sumu. 
 
Ostatné ustanovenia 
1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. 
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ. 
3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať. 
4. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS ani mobilní operátori 

nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a 
dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie. 

5. Zaslaním SMS alebo vyplnením a zaslaním online formulára vyjadruje autor fotografie alebo účastník súťaže súhlas s pravidlami 
súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.  

6. V prípade neoverenia vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže v rámci obdobia 24 hodín po 
vyžrebovaní výherca stráca nárok na získanie výhry a vyhlasovateľ má právo konečného rozhodnutia ako naloží s nepridelenou 
výhrou. 

 
Osobné údaje  
1. Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže alebo autor fotografie vyhlasovateľovi súťaže Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská 

dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len: „vyhlasovateľ súťaže“ 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: uverejnenie autorských fotografií, 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). 

2. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle 
súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 1 roku 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. Autor fotografie udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas na uverejnenie fotografie na webových stránkach a sociálnych sieťach 
partnera súťaže spoločnosť  Slevomat.cz, s.r.o – organizačná zložka Slovensko. 
 

 
4. Záverečné ustanovenia 

 
Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte. 
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. 
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom 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. 
 
Platnosť štatútu: 
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút 
stráca platnosť 30.9.2020. 
 
V Bratislave dňa 24.6.2020  

 
 
PhDr. Jaroslav Rezník 
    generálny riaditeľ 

   Rozhlas a televízia Slovenska 

http://www.rtvs.org/
mailto:zodpovednaosoba@rtvs.sk

