
  

  

  

  

 

 

 

ŠTATÚT POSLUCHÁČSKEJ SÚŤAŽE 

ZRKADLITE SA S RÁDIOM SLOVENSKO  

  

  

 

   

 

  

  

  

  
Názov súťaže:  

Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko (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) Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť Digital Virgo s.r.o., so sídlom Šustekova 

51, 851 04 Bratislava, IČO: 35806915.  
  

Súťažné obdobie:  

Súťaž sa prebieha od 9.3.2019 do 31.12.2019   

  

Zámer súťaže:  

Súťaž, v ktorej RTVS ponúka možnosť vyhrať knihy. Zámerom je zatraktívniť vysielanie kultúrneho 

magazínu Zrkadlenie Rádia Slovensko  a vedomostnou súťažou propagovať slovenské umenie a 

kultúru   

  

Propagácia súťaže:  

Vo vysielaní kultúrneho magazínu Zrkadlenie, každú štvrtú sobotu od 22.20 do 24.00.   

   

Podmienky účasti:  

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Slovensko, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v 

deň zapojenia sa do súťaže a pošlú správnu odpoveď na súťažnú otázku mailom na adresu 

zrkadlenie@rtvs.sk, v texte mailu uvedú správnu odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa 

a telefónne číslo), alebo pošlú správnu odpoveď na súťažnú otázku formou SMS na číslo 7773 v tvare 

Zrkadlenie(medzera)správna odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo). 

Telefónne číslo na posielanie SMS a emailová adresa na posielanie emailov bude zverejnená  aj 

prostredníctvom rozhlasového vysielania.  

  



  

  

  

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:   

1. Súťažná otázka bude vyhlásená moderátorom v relácii Zrkadlenie (v úvode danej relácie po prvej 

pesničke).    

2. SMS správy a emaily je možné posielať nepretržite po vyhlásení súťažnej otázky do nasledujúcej 

relácie. Po odoslaní emailu alebo SMS so správnou odpoveďou je súťažiaci automaticky zaradený 

do súťaže.   

3. V jednej relácii budú vyžrebovaní traja výhercovia náhodným výberom zo všetkých správnych 

odpovedí zaslaných v čase podľa bodu 2. Správna odpoveď, mená výhercov a miesto, odkiaľ 

pochádzajú, budú oznámené v úvode nasledujúcej relácie.  Výhercovia budú kontaktovaní 

telefonicky.  

4. Počet zaslaných e-mailov a SMS od jednotlivého súťažiaceho je obmedzený na jeden.  

5. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich rodinní príslušníci sú vylúčení zo súťaže.  

6. Cena spätnej SMS je spoplatnená sumou 0,20 Eur (slovom dvadsať eurocentov). Tento poplatok 

je účtovaný za technické zabezpečenie SMS a nepovažuje sa ako vklad do súťaže.  

  

Ceny v súťaži:  

Cenou v jednej relácii sú poukážky na nákup tovaru v sieti Panta Rhei v hodnote 20 Eur pre každého 

výhercu. Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným 

plnením. Poukážky pošle víťazovi produkcia kultúrneho magazínu Zrkadlenie.  

  

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.  

  

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 

Digital Virgo 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 emailu vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto 

štatúte.  

  

Osobné údaje   

Účasťou v súťaži „Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko“ 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.  

http://www.rtvs.org/
http://www.rtvs.org/


  

  

  

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 31.1.2020.  

  

 

 

   

V Bratislave dňa 4. 3. 2019   

  

  

  

 

  PhDr. Jaroslav Rezník  
                 generálny riaditeľ  
       Rozhlas a televízia Slovenska  

  

  


