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1. Názov súťaže:
Dobré ráno, Slovensko! – Pre celú rodinu (ďalej len „súťaž“).
2. Forma súťaže:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
3. Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska – OZ Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „RTVS“ alebo
„vyhlasovateľ súťaže“). Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RS“).
4. Súťažné obdobie:
26.10. 2020 - 06.11. 2020
5. Zámer súťaže:
Zvýšiť atraktivitu ranného vysielania prostredníctvom promovania zaujímavej témy s možnosťou získania
ceny pre poslucháča.
6. Umiestnenie vo vysielaní:
Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko - organizačná zložka Slovenský
rozhlas (ďalej len „RS“) v pracovných dňoch v približnom čase 6.47 hod.
7. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia
sa do súťaže, prostredníctvom riadne vyplneného online formulára na internetovej stránke súťaže
slovensko.rtvs.sk. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci.
8. Pravidlá a vyhodnotenie súťaže:
1. Poslucháč sa zapojí do súťaže prostredníctvom vyplneného online formulára na internetovej stránke
slovensko.rtvs.sk najneskôr do 6.11.2020., 6:00 hod.
2. Vyhlasovateľ súťaže náhodne vyberie z prihlasovacích formulárov každé ráno, počas súťažného
obdobia troch súťažiacich, ktorý budú telefonicky kontaktovaní. Súťažiaci predstaví najbližších členov
rodiny a spoločne zaželajú: „Dobré ráno, Slovensko.“ Telefonát so súťažiacim bude nahratý vopred,
dynamicky zostrihaný a do vysielania pôjde už ako hotový.
3. Vyhlásenie víťaza prebehne v piatok 6.11. 2020 v približnom čase 8:51 hod.
4. Výherca bude vyžrebovaný z 30-tich odvysielaných pozdravov počas súťažného obdobia.
5. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník vyhlasovateľovi - 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 spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie
návrhov, vedenie evidencie, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa programu,
a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, číslo telefónu).Tento
súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným
prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.1.2021. Po uvedenom období budú osobné
údaje účastníkov mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
6. Počet registrácií prostredníctvom online formulára na internetovej stránke slovensko.rtvs.sk nie je
obmedzený.
9. Cena v súťaži:
Cenou v súťaži je set 4 elektrických kolobežiek Xiaomi Mi Electric Scooter Esential v hodnote 329 € za
jeden kus. Cenu poskytuje partner súťaže spoločnosť ANDREA SHOP, s.r.o. IČO 36 277 151
Cena do súťaže je poskytovaná ako vecná cena, nie je možné ju nahradiť finančným plnením.
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10. Odovzdanie cien:
Cenu výhercovi zašle vyhlasovateľ súťaže na adresu určenú výhercom.
11. 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 z verejných súťaží neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu. Výherca je povinný do
základu dane zahrnúť príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
12. 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.
13. Záverečné ustanovenia :
1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto
štatúte.
2. 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.
14. Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a
účinnosť dňom jeho zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.12.2020.
V Bratislave, dňa 21.10.2020

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

