
 
 
 
 
 
 
 

Štatút súťaže 
 

„Vianočná súťaž“ (ďalej aj len „Štatút“) 

 
1. Organizátor súťaže 

  
Rádio Rebeca, s.r.o., M. R. Štefánika 46, 036 01 Martin, IČO: 46 852 182, spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, odd. s.r.o., vložka č. 57698/L   
 
2. Trvanie súťaže  
  
Rádio Rebeca ako Organizátor uvádza súťaž s názvom Vianočná súťaž (ďalej aj len „Súťaž“)  
 v trvaní od 16. 12. 2019 do 20.12.2019 vrátane (ďalej aj len „Trvanie Súťaže“). 

 
3. Účastníci súťaže 

  

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky/pravidlá 

súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení 

pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“ alebo „spotrebiteľ). 

Každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na 

území Slovenskej republiky, v období zapojenia do Súťaže je však plne spôsobilá na 

právne úkony a dovŕši 18. rok veku 
 

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere 

obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi 

súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich 

s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho 

zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra nebude odovzdaná 

a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť 

organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť 

orgaizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.  

 

4.  Spôsob propagácie 

 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: 

sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke 

organizátora  www.rebeca.sk a vo vysielaní Rádia Rebeca. 

 

5. Pravidlá 

 

http://www.rebeca.sk/


Do žrebovania sú zaradení súťažiaci, ktorí správne identifikujú ukážku vianočnej 

skladby, ktorá zaznie vo vysielaní Rádia Rebeca počas trvania súťaže. Ukážok je 

dokopy päť, pričom každá pripadne na  jeden deň v termíne 16.-20. decembra 2019. 

Odpovede súťažiaci pošlú na email sutaz@rebeca.sk 

 

Rádio Rebeca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže /termíny 

žrebovania, úlohu súťažiaceho, súťažnú otázku, resp. celú mechaniku Súťaže. 

Rádio Rebeca nehradi súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v Súťaži. 

 

6. Pravidlá žrebovania 

Organizátor Súťaže žrebuje spomedzi všetkých účastníkov Súťaže 13 výhercov, ktorí 

splnili všetky podmienky uvedené v Štatúte 

Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu 

dňa 23. 12. 2019, pričom výherci budú oboznámení o výhre a ich mená zverejnené 

v daný deň v popoludňajších hodinách. 

 

7. Výhra 

Predmetom súťaže sú tieto ceny: 

 rodinný vstup na ľubovoľnú expozíciu Považského múzea/1 výherca 

 vstup do detskej herne Detský sen/1 výherca 

 poukážka do kníhkupectva Martinus v hodnote 30-20-20€/3 výhercovia 

 darčekové predmety kina Cinemax/ plyšový klaun Pennywise z filmu TO!, tričko s 

motívom Annabelle 2, ponožky s motívom TO!, taška s motívom Fantastické zvery, 

kozmetická taška s motívom Dokonalá lož, lístky do kina/ ceny sa rozdelia medzi 4 

výhercov 

 knižka Šlabikár šťastia 5-Psychický obor, autor: Pavel “Hirax“ Baričák/1 výherca 

 slúchadlá/1 výherca 

 darčekové predmety Rádia Rebeca/tričko, pero, hrnček, taška/2 výhercovia 

Výhry do súťaže venujú: Považské múzeum, Detský sen, Cinemax, Martinus, Pavel 

Baričák, Rádio Rebeca. 
 

8. Zdanenie výhier  
Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote 

neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny 

alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto 

sumu. 

Vyhlasovateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej 
Výhry. 
 

9. Oboznamovanie výhercov a Odovzdanie Výhry  
 

mailto:sutaz@rebeca.sk


Každý Výherca Výhry bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou 

osobou telefonicky najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania. V 

prípade, že Výherca Výhry do siedmich kalendárnych dní od kontaktovania 

Organizátorom nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu prevziať Výhru, 

Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. 

 
Výherca Výhry sa v lehote a v rámci procesu oboznamovania výhercov podľa Štatútu 

dohodne s Organizátorom Súťaže na adrese miesta a čase poskytnutia Výhry v mieste sídla 

Organizátora Súťaže. Organizátor súťaže je oprávnený od Výhercu Výhry na mieste 

prevzatia Výhry požadovať zástupcom Organizátora preverenie poskytnutých osobných 

údajov na účel odovzdania Výhry. 

 
Výherca svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že Rádio Rebeca ako Organizátor Súťaže je 

oprávnený zverejniť na webovom sídle Rádia alebo na oficiálnom Facebooku Rádia 

www.facebook.com/radiorebeca údaje výhercu vo formáte krstné meno, prípadne mesto 

bydliska. 

 
Výhra nie je zameniteľná za hotové peniaze. 

  
 
 

10. Vylúčenie zo Súťaže  
 

Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu ku Rádio Rebeca. Ak sa 

preukáže, že účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca Štatút účastníka 

Súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú 

všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú 

podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada. 

 
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Tento Štatút sa stáva účinný dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke Rádia Rebeca. 

Účastníci Súťaže, ktorí sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný 

súhlas s obsahom tohto Štatútu. 

 



Rádio Rebeca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky Súťaže v ňom 

obsiahnuté. Zmenené podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia Výhry budú zverejnené 

na internetovej stránke Rádia Rebeca a sú účinné dňom ich zverejnenia. 

 
Na zaradenie do Súťaže ani na Výhru nie je právny nárok. Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a 
nemôže byť ani predmetom dedičského práva. 

 

Rádio Rebeca si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť 

alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo zmeniť termín začiatku a ukončenia Súťaže, termín 

oznámenia Výhercov alebo termín poskytnutia Výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. 

pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov). 

 
 
Účasťou v súťaži Účastník Súťaže dobrovoľne udeľuje Rádiu Rebeca  súhlas so spracovaním 

svojich osobných údajov, ktoré poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným 

odovzdaním cien. 

 
Tento súhlas je udelený na dobu trvania súťaže a dobu po ukončení súťaže nevyhnutnú na 
určenie a identifikáciu výhercu. 

 

Účastník Súťaže vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako 

„zákon o ochrane osobných údajov“ ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od Organizátora 

informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, 

informácie o zdroji, z ktorého Organizátor získal jeho osobné údaje, právo požadovať opravu 

nesprávnych osobných údajov, ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov a to písomne na adrese organizátora. 

 
Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi 

a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Všetky povolenia podľa článku 8 

udeľuje súťažiaci organizátorovi bez nároku na odmenu. 

 
Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví 

Účastníci Súťaže a Rádio Rebeca zaväzujú riešiť dohodou. Vymáhanie výhier alebo 

účasti v Súťaži súdnou cestou je vylúčené. 

 
Ostatné skutočnosti neupravené v tomto Štatúte sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

Súťaž je organizovaná na vlastné riziko jej organizátora. Facebook nemá nič 
spoločné so súťažou „Vianočná súťaž“ (sponzorovaná, odobrená, realizovaná)  



Tento Štatút je prístupný na nahliadnutie na internetovej stránke Rádia Rebeca 
(www.rebeca.sk) 
 
 
 
 
 

 

V Martine 12.12.2019 
 


