
Súťažné pravidlá - „Vyber si, čo chceš“ 

 

1. Súťaž sa uskutoční v termíne odo dňa 01.05.2022 do 31.12.2022 

2. Do súťaže „Vyber si čo chceš“ sa môže zapojiť každý poslucháč (ďalej Súťažiaci), sa môže 

zapojiť každý, kto sa v termíne konania súťaže 

zaregistruje na webovej stránke Rádia Vlna www.radiovlna.sk a splní všetky podmienky 

účasti v Súťaži uvedené nižšie, čím sa stáva súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“). 

3. Podmienky účasti v Súťaži sú: 

a) Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má viac ako 18 rokov; 

b) Súťažiaci v termíne súťaže vyplní elektronický formulár zverejnený na webovej stránke 

www.radiovlna.sk, v ktorom vyplní svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a 

telefónny kontakt. 

4. Súťaž prebieha každý pracovný deň v popoludňajšom vysielaní relácie „Popoludnie s 

Martinou alebo Milanom“.  

5. Moderátor položí vo vysielaní vyžrebovanému súťažiacemu jednu otázku zo štyroch 

ponúknutých tém. Za správnu odpoveď na položenú otázku získa súťažiaci tričko Rádia Vlna 

(ďalej len „Denná výhra“). Ak sa súťažiacemu nepodarí správne odpovedať, dostane ešte 

jednu otázku a ak na tú správne odpovie, získa Dennú výhru. 

6. Spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže v jednom 

mesiaci, vyžrebujeme náhodným výberom vždy v prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci 

jedného súťažiaceho, ktorý vyhrá poukážku na pobyt pre 2 osoby na 2 noci v hoteli na 

Slovensku (ďalej len „Mesačná výhra“). 

7. Dennú výhru aj  Mesačnú výhru do súťaže venuje Rádio Vlna. 

8. Výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. 

9. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri 

poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z 

príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, 

vychádzajúc z podaného daňového priznania.  

10. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha 

odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto 

poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré 

spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne 

daňový úrad. 

11. Podmienkou získania Dennej aj Mesačnej výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s 

moderátorom vo vysielaní. 

12. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže opakovane (v prípade, kedy sa jedná o opakovanú 
možnosť výhry), avšak vyhrať môže maximálne raz za kalendárny mesiac a to platí pre Dennú 
výhru. V prípade žrebovania Mesačnej výhry platí, že môže súťažiaci vyhrať raz za 3 
kalendárne mesiace. 



13. Každý výherca bude telefonicky kontaktovaný povereným zamestnancom Rádia Vlna 

a informovaný o spôsobe odovzdania výhry.   

14. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží v Rádiu Vlna a Podmienky ochrany 

súkromia 

https://radiovlna.sk/clanok/100394-podmienky-sutazi/
https://radiovlna.sk/clanok/100395-osobne-udaje/
https://radiovlna.sk/clanok/100395-osobne-udaje/

