
Štatút súťaže „VIANOCE S VAŠÍM MLADŠÍM JA“   
(ďalej len „Štatút“) 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

        

1. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže „VIANOCE S VAŠÍM MLADŠÍM JA“ (ďalej len „Súťaž“)  je 

spoločnosť Rádio Vlna, s.r.o., Leškova 5, Bratislava 811 04, IČO: 36 859 052, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo:  53166/B (ďalej len ako „Organizátor“), ako vysielateľ 

rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna na základe licencie č. R/117/2013 zo dňa 3.12.2013 udelenej Radou 

pre vysielanie a retransmisiu. 

 

2. Účasťou v Súťaži účastník záväzne akceptuje tento Štatút, čím vznikne medzi účastníkom a Organizátorom 

zmluvný vzťah s obsahom týchto podmienok.  

 

3. Na Súťaž sa nevzťahujú žiadne iné všeobecné obchodné alebo iné zmluvné podmienky žiadnej strany okrem 

Všeobecných podmienok spotrebiteľských súťaží a Podmienok ochrany súkromia Organizátora.  

 

Článok II 

Predmet a lehota Súťaže 

 

1. Súťažiaci v termíne od 05.12.2022 do 18.12.2022 vyplní elektronický formulár zverejnený na internetovej stránke 

https://radiovlna.sk/, do ktorého: 

➢  nahrá dve (2) svoje vlastné fotky – jedna bude fotka z detstva/mladosti, na ktorej bude sám/sama a druhá fotka 

bude zo súčasnosti, na ktorej bude tiež iba Súťažiaci sám/sama (súťažiaci si oblečie podobné oblečenie, zaujme 

podobnú pózu ako na fotke z detstva/mladosti a odfotí sa (ďalej len „Fotky“). Fotky sa majú niesť v duchu Vianoc 

a zimy. Majú zachytávať prípravy na Vianoce, Mikuláša, pečenie vianočných koláčov, alebo len fotku v zimnej 

čapici, na sánkovačke, prípadne hranie sa s hračkou, ktorú dostali na Vianoce ako deti a majú ju dodnes, alebo to 

môže byť aj fotka pri vianočnom stromčeku.   

➢ Fotky treba posielať vo formáte jpeg, png, HEIC, každú fotku vo veľkosti max. 5 Mb.   

➢ Súťažiaci je povinný spolu s Fotkami zaslať aj svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko a telefónne 

číslo), ktoré musia byť pravdivé a správne.  

 

2. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč, ktorý sa od 05.12.2022 do 18.12.2022 zaregistruje na webovej 

stránke Rádia Vlna radiovlna.sk a splní všetky podmienky účasti v Súťaži podľa čl. II bod 1 Štatútu, čím sa stáva 

Súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“). Súťažiaci účasťou v Súťaži potvrdzujú, že sa oboznámili s Podmienkami 

ochrany súkromia Rádia Vlna, ktoré sú vždy transparentným spôsobom zverejnené na webstránkach, a soc. sieťach 

Organizátora Súťaže. 

 

3. Pravidlá Organizátora Súťaže sú zverejnené na webovej stránke radiovlna.sk a propagovanej vo vysielaní a 

sociálnych sieťach Rádia Vlna. Súťažiaci sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže v čase jej trvania na webovej 

stránke radiovlna.sk. 

 

4. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na propagáciu vysielania a podporu počúvanosti Rádia 

Vlna a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. Súťaž sa uskutoční v termíne od 05.12.2022 do 24.12.2022, a to v troch fázach: 

 

➢ Prvá fáza – od 05.12.2022 do 18.12.2022 do 23:59– súťažiaci posielajú svoje fotky 

➢ Druhá fáza – od 19.12.2022 do 23.12.2022 do 12:00 – hlasovanie za víťaznú koláž fotiek podľa čl. II bod 9 Štatútu 
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➢ Tretia fáza – finále Súťaže – 24.12.2022 po 12:00 – vyhlásenie víťaznej  koláže fotiek podľa čl. II bod 10 Štatútu. 

 

6. Počas prvej fázy Súťaže, v termíne od 05.12.2022 do 18.12.2022, bude úlohou každého Súťažiaceho nahrať do 

súťažného formulára svoje fotky a zaregistrovať sa do Súťaže.   

 

7. V pondelok po ukončení prvej fázy Súťaže vyžrebujeme spomedzi všetkých zaregistrovaných Súťažiacich 9 

finalistov, ktorí postúpia do druhej fázy  Súťaže. 

 

8. Do Súťaže sa môžu Súťažiaci registrovať aj viac krát, zaslaním viacerých kombinácií svojich fotiek, avšak do 2. 

fázy Súťaže môže Súťažiaci postúpiť len s jednou súťažnou registráciou. 

 

9. Počas druhej fázy Súťaže, v termíne od 19.12.2022 do 23.12.2022 do 12:00 zverejníme koláže fotiek všetkých 9 

finalistov Súťaže na webstránke Organizátora Súťaže v časti týkajúcej sa Súťaže a  na soc. sieťach Rádia Vlna. 

Hlasovať budú môcť poslucháči za víťaznú koláž výlučne len na webe Rádia Vlna v časti venovanej Súťaži, takže 

súvisiace zverejnenie Fotiek sa považuje za zmluvnú požiadavku podľa tohto Štatútu. Neposkytnutie Fotiek na 

hlasovanie môže mať za následok vylúčenie zo Súťaže . Zverejnenie Fotiek na sociálnych sieťach Rádia Vlna je 

výlučne dobrovoľné a je možné iba, ak Súťažiaci vopred udelí Organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných 

údajov na účely zvyšovania povedomia o rádiu Vlna v online prostredí. Neudelenie tohto súhlasu nemá žiadny 

vplyv na účasť v tejto Súťaži. Takýto súhlas má Súťažiaci právo kedykoľvek odvolať, a to aj počas trvania Súťaže, 

čo nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania Fotiek pred jeho odvolaním.  

 

 

10. Prví traja súťažiaci s najvyšším počtom hlasov sa stanú výhercami Súťaže. Výhercovia budú vyhlásení vo 

vysielaní 24.12.2022 v relácii Štedrý deň na Vlne s Martinou a Milanom medzi 11:00 – 14:00 a Organizátor sa 

s nimi spojí telefonicky naživo vo vysielaní rádia Vlna. Zverejnenie základných osobných údajov výhercov Súťaže 

v rozsahu krstné meno,  hlasový prejav a mesto alebo obec obvyklého pobytu vo vysielaní rádia Vlnasa považuje 

za zmluvnú požiadavku podľa tohto Štatútu súťaže. Neposkytnutie osobných údajov môže byť dôvodom na 

vylúčenie zo Súťaže a stratu nároku na výhru v Súťaži.  

 

Článok III 

Výhra v Súťaži 

 

1. Výherca hlavnej výhry, s najvyšším počtom hlasov v hlasovaní, získa „Oldies Párty Rádia Vlna u vás doma.“ 

Výhra je neprenosná, patrí výlučne výhercovi. Výherca si výhru môže uplatniť do 30.06.2023 po vzájomnej 

dohode s Organizátorom, zmena termínu je vyhradená zo strany Rádia Vlna a max. počet osôb na Oldies Párty je 

50 ľudí. Miesto konania Oldies Párty si stanoví Výherca, náklady na miesto konania Oldies Párty si hradí výherca 

(v prípade, ak by sa konala  na nejakom platenom mieste). Oldies Párty bude moderovať moderátor Rádia Vlna 

a hrať bude DJ Peter Hurajt. 

 

2. Výhercovia, ktorí získali druhý a tretí najvyšší počet hlasov v hlasovaní, získajú:. 

2. miesto: Zimný pobyt od PARK SNOW Donovaly - Víkendový pobyt pre 2 osoby v Hoteli Residence na 

Donovaloch s polpenziou a  2 x 2-dňovým skipasom do PARK SNOW Donovaly. Výhru si bude možné uplatniť 

od 10.01. 2023 - 10.03. 2023 

3. miesto: šál vlastnoručne uštrikovaný moderátormi Rádia Vlna  - Martinou a Milanom vo farbách Rádia Vlna 

 

3. Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní Organizátorom Súťaže o spôsobe prevzatia/doručenia Výhry do 3 

pracovných dní od ukončenia Súťaže. Osobné údaje všetkých výhercov v rozsahu krstné meno a víťazné Diela 

budú zverejnené na webovej stránke do ukončenia Súťaže. Zverejnenie Fotiek výhercov po ukončení Súťaže na 

webstránke alebo/aj na soc. sieťach Organizátora bude možné iba v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov na účely zvyšovania povedomia o rádiu Vlna v online prostredí. Udelenie tohto súhlasu je 
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výlučne dobrovoľné a nemá žiadny vplyv na účasť alebo uplatňovanie právnych nárokov Súťažiacich v tejto 

Súťaži.  

 

4. Výhercovia berú na vedomie, že strácajú nárok na Výhru v Súťaži v prípade, ak nebudú reagovať (odpovedať) na 

komunikáciu so zástupcom Rádia Vlna a/alebo nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu Výhry. V prípade 

zániku nároku na Výhru výhercom nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady Výhry. Rádio Vlna je v takom 

prípade oprávnené za výhercu vyhlásiť Súťažiaceho, ktorý sa umiestnil v hlasovacom rebríčku z hľadiska počtu 

získaných hlasov bezprostredne za vylúčeným Súťažiacim.  

 

5. Rádio Vlna nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo 

nevyužitím Výhry. 

 

6. 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.  

 
7. 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.  

   

8. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v 

Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Organizátora. Účastníci tejto Súťaže nemajú na akúkoľvek výhru 

žiaden právny nárok a namiesto nich nie je možné v žiadnom prípade od Organizátora požadovať akékoľvek iné, 

resp. obdobné plnenie. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne Organizátor.  

 

Článok IV 

Ostatné Súťažné podmienky 

 

1. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci Organizátora, resp. osoby v obdobnom pracovnom 

pomere a im blízke osoby, ako aj zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Rádio Vlna s.r.o., RADIO a.s. 

a RADIO GROUP a.s.    

 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. 

 

3. Obsah Fotiek nesmie zasahovať do práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu súkromia a osobných údajov, 

práva na ochranu dobrého mena, autorského práva, práv duševného vlastníctva ani iných práv akýchkoľvek tretích 

osôb. Fotky nesmú mať hanlivý, rasistický, násilný, sexuálny alebo iným spôsobom nevhodný obsah.  

 

4. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci prehlasuje, že zaslané Fotky a spôsob ich vytvorenia je v súlade s týmito 

súťažnými podmienkami.  

 

5. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky Súťaže stanovené 

v tomto Štatúte. Organizátor nezodpovedá za vady doručenia  a za funkčnosť sietí mobilných operátorov, 

telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkuje a ktoré môžu byť použité pri 

Súťaži.    

 

6. Zodpovednosť za regulárny priebeh Súťaže s právomocou rozhodovať sporné situácie súvisiace s priebehom 

Súťaže, ako aj odovzdanie výhry zo Súťaže má Organizátor.    

 



7. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži a/alebo s výhrou 

v Súťaži. 

 

8. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak Súťažiaci poskytne podklady alebo 

údaje nezodpovedajúce skutočnosti, alebo nesplní niektorú z podmienok uvedených v tomto Štatúte, bude zo 

Súťaže vylúčený a  Organizátorovi Súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých 

informácii. 

 

9. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania Štatútu a Všeobecných podmienok 

spotrebiteľských súťaží , najmä pre prípad podvodného konania a získavania výhier v rozpore s dobrými mravmi, 

zneužívaním mechanizmov a výhod Súťaží, právo Súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo 

výhercovi Súťaže výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

 

10. Pokiaľ Súťažiaci podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. 

V ostatných prípadoch, ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže, ale bola podaná po 

skončení Súťaže, Organizátor o sťažnosti rozhodne do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí 

mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu 

Organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: studio@radiovlna.sk s označením „Vianoce 

s vaším mladším ja“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa 

viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností 

Súťažiacich je konečné. 

 

Článok V 

Licenčné podmienky 

 

1. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže záväzne prehlasuje a potvrdzuje, že vykonáva majetkové autorské práva 

k zaslaným fotkám a je oprávnený sám udeliť Organizátorovi súhlas na použitie svojich fotiek  (ďalej len „Dielo“) 

v zmysle týchto podmienok podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Autorský zákon“). V prípade, ak by existovalo viac autorov alebo spoluautorov Diela Súťažiaci záväzne 

prehlasuje Organizátorovi, že je oprávnený ich všetkých zastupovať.   

 

2. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas na použitie svojich fotiek podľa Autorského 

zákona (ďalej len „Licencia“), pričom táto Licencia: 

 

a) je časovo, územne a vecne neobmedzeného charakteru;  

b) je výhradná (čo znamená, že účastník nemôže umožniť iným osobám Dielo používať spôsobom 

predpokladaným v Licencii);   

c) sa vzťahuje na akékoľvek použitie Diela podľa § 19 Autorského zákona, avšak zahŕňa najmä zamýšľané 

použitie Diela vrátane akýchkoľvek a všetkých úprav Diela Organizátorom alebo ním určenými osobami 

ako aj zverejnenia Diela ;  

d) zahŕňa súhlas súťažiaceho so spojením Diela s akýmikoľvek inými dielami v zmysle § 7 Autorského 

zákona;  

e) je bezodplatná (cena nie je odmenou za Licenciu a nijako s ňou nesúvisí); 

f) je neodvolateľná, nevypovedateľná a neodstúpiteľná, pričom jediný spôsob zániku Licencie je upravený v 

§ 73 Autorského zákona;  

g) zahŕňa právo Organizátora udeliť sub-licenciu k Dielu akejkoľvek inej osobe bez súhlasu, oznámenia 

a nároku na odmenu Súťažiaceho;  

h) zahŕňa súhlas autorov Diela s audiovizuálnym použitím Diela podľa § 85 Autorského zákona, ak je taký 

súhlas potrebný;  

i) akékoľvek ďalšie súhlasy účastníka alebo iných autorov Diela na zamýšľané použitie Diela; 
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j) nezahŕňa žiadne práva užívateľa v súvislosti s Dielom, ktorý predstavuje samostatné Dielo, ktorého 

autorom nie je súťažiaci. 

 

3. Tieto licenčné podmienky sa aplikujú na Dielo bez ohľadu na to, či Dielo predstavuje autorské dielo podľa 

Autorského zákona alebo nie a v prípade nejasností alebo pochybností musia byť vždy vykladané takým 

spôsobom, aby v maximálnej možnej miere a bezodplatne umožňovali Organizátorovi nerušene Dielo použiť 

podľa svojho uváženia. Súťažiaci sú povinní na náklady Organizátora poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod 

práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacim vznikli počas účasti v Súťaži. 

 

4. Súťažiaci nesmie:  

a) reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou a/alebo Rádiom Vlna bez predchádzajúceho 

výslovného písomného súhlasu Rádia Vlna,  

b) spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Rádia Vlna 

alebo práv využívaných Rádiom Vlna na základe licencie;.  

 

 

Článok VI 

Ochrana osobných údajov 

1. Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje bude Organizátor spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na účel 

organizovania spotrebiteľských súťaží na právnom základe plnenia zmluvy (tohto Štatútu) podľa čl. 6 ods. 1 písm. 

b) Nariadenia (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) (ďalej len „GDPR“)  a na účel zvyšovania povedomia o rádiu Vlna v online prostredí na právnom základe 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súlade s Podmienkami ochrany súkromia Organizátora ktoré obsahujú základné 

informácie podľa článku 13 GDPR.  

2. Účastník berie na vedomie, že podľa § 81 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov predmetom dozoru nad 

ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR nie sú spory zo zmluvných 

vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi Organizátorom a účastníkom Súťaže, na ktorých prejednávanie a 

rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány dozoru ako napr. Slovenská obchodná inšpekcia. 

 

3. Zverejnenie základných osobných údajov výhercov Súťaže považujeme za zmluvnú požiadavku, ktorej 

neakceptovanie nemá žiadne následky na uzatvorenie a plnenie Súťaže. 

 

4. Zverejnenie osobných údajov Súťažiacich v závislosti od účelu vykonania tejto spracovateľskej operácie môže 

byť považované za zmluvnú požiadavku nevyhnutnú pre uzatvorenie a plnenie tohto Štatútu alebo môže byť úplne 

dobrovoľné a podmienené udelením predchádzajúceho slobodného ničím podmieneného súhlasu alebo nesúhlasu 

s vykonaním takejto spracovateľskej operácie, pričom podrobnosti sú upravené v čl. II bod 9 a bod 10 tohto Štatútu 

a čl. III bod 3 tohto Štatútu. .  

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizátor má výhradné právo na jednostrannú zmenu tohto Štatútu.  

 

2. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží rádia 

Vlna,  ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút. 

 

3. Štatút ako aj práva a povinnosti výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia a ustanoveniami podľa zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných právnych predpisov platných 

a účinných v Slovenskej republike.  

https://radiovlna.sk/static/files/llce7lye0rte.pdf
https://radiovlna.sk/clanok/100394-podmienky-sutazi/


 

4. Zmluvné strany (Súťažiaci a Organizátor) sa podľa tohto Štatútu zaväzujú v prípade akéhokoľvek sporu pokúsiť 

sa najprv o zmier alebo dohodu pred tým, ako by začali uplatňovať svoje práva na príslušnom súde alebo inom 

orgáne verejnej moci. 

 

5. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení tohto Štatútu za neplatné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť 

a účinnosť ostatných ustanovení, ktoré budú vykladané spôsobom, ktorý najviac odzrkadľuje pôvodné neplatné 

alebo nevykonateľné ustanovenia.  

 

6.  Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke Organizátora. 

 

   

V Bratislave, dňa 05.12.2022     

   

   

 


