
„Top 1000 hitov“ 
(ďalej len „Súťaž“) 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Rádio Vlna, s.r.o., so sídlom Leškova 5, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 859 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
č.: 53166/B (ďalej len „Rádio Vlna“). 

 

2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Top 1000 hitov“ (ďalej len „Súťaž“) 
vysielanej v Rádiu Vlna, zverejnenej na webovej stránke www.radiovlna.sk a na sociálnych sieťach 
Rádia Vlna. Účastníci Súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom v čase jej 
trvania na webovej stránke www.radiovlna.sk a www.top1000.sk. 

 

3. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na propagáciu a podporu rozhlasovej 
programovej služby Rádia Vlna a zvýšenie návštevnosti webovej stránky www.radiovlna.sk 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. 

 

II. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE A ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

 
1. Súťaž sa uskutoční v termíne odo dňa 31.10.2022 od 08:00 hod. do 02.12.2022 do 23:59:59 

hod a to v dvoch fázach: 
a, Fáza hlasovania za rebríček Top 1000 hitov: od 31.10.2022 od 08:00 hod. do 27.11.2022 
do 23:59. 
b, Fáza hádania prvých 3 priečok v rebríčku Top 1000 hitov: od 28.11.2022 od 07:00 do 
01.12.2022 do 16:00 s vyhlásením víťazov hlavnej výhry dňa 02.12.2022. 
 

2. Súťaž bude prebiehať každý deň (ďalej len súťažný deň) počas fázy a). a b), Súťaže, podľa 
predchádzajúceho bodu tohto článku tohto Štatútu na webe Rádia Vlna www.radiovlna.sk a 
www.top1000.sk,  s vyhlasovaním výhercov vo vysielaní Rádia Vlna. 

 

3. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má v čase trvania súťaže dovŕšených 18 
rokov a ktorá súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas 
Súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami Súťaže, a tieto sa pre 
neho stávajú záväzné. 

 

4. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Rádia Vlna a ich rodinní príslušníci a ako aj 
zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže. 

 

5. Rádio Vlna má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže 
poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a Rádiu 
Vlna zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.  

 

6. Štatút súťaže je  zverejnený na webovej stránke www.radiovlna.sk a www.top1000.sk, pričom 
zjednodušené pravidlá súťaže budú propagované aj vo vysielaní a na sociálnych sieťach Rádia Vlna. 
Súťažiaci sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže v čase jej trvania na webovej stránke 
www.radiovlna.sk. 

 

7. Podmienkou účasti v súťaži je aj potvrdenie o oboznámení sa s dokumentom Podmienky ochrany 

súkromia a záväzné akceptovanie týchto Pravidiel Súťaže Súťažiacim pred zapojení do Súťaže. 

 

http://www.radiovlna.sk/
http://www.radiovlna.sk/
http://www.top1000.sk/
http://www.top1000.sk/
http://www.radiovlna.sk/
https://e2fs.cms.radioservices.sk/storage/documents/2021/09/30/1465c878-ae6f-4cc7-b87d-ae995efe5385.pdf
https://e2fs.cms.radioservices.sk/storage/documents/2021/09/30/1465c878-ae6f-4cc7-b87d-ae995efe5385.pdf


 

 
III. PRAVIDLÁ, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE, SŤAŽNOSTI 

 

1. Súťaž prebieha od 31.10.2022 od 08:00 hod. do 02.12.2022 do 23:59:59 hod. a súťažiaci sa do 
nej môžu zapojiť v oboch vázach, alebo len v jednej z nich. 

 

2. Vo fáze hlasovania  súťažiaci  v termíne od 31.10.2022 od 08:00 hod. do 27.11.2022do 23:59 na 
webovej stránke www.top1000.sk. Po zahlasovaní za 5 skladieb z piatich dvojíc rôznych hitov do 
rebríčka Top 1000 hitov overených časom , vyplní súťažný formulár, do ktorého napíše svoje 
kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo. 

 

3. Každý súťažný deň od 31.10.2022 do 27.11.2022 moderátori počas relácie Popoludnie 
s Martinou a Milanom a cez víkend počas popoludňajšej relácie vyžrebujú jedného výhercu dennej 
výhry, s ktorým sa spoja vo vysielaní. 

 

4. Dňa 28.11.2022 moderátori počas relácie Popoludnie s Martinou a Milanom vyžrebujú jedného 
výhercu hlavnej výhry za fázu hlasovania spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich. 
S vyžrebovaným výhercom sa spoja vo vysielaní. 

 

5. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj/alebo len  v druhej fáze - fáze hádania prvých troch 
priečok rebríčka Top 1000 hitov overených časom a to v termíne od 28.11.2022 do 01.12.2022. 
Súťažiaci na webovej stránke www.top1000.sk skúsi uhádnuť, ktoré tri skladby sa umiestnili na 
prvých troch priečkach rebríčka Top 1000 hitov overených časom a  vyplní súťažný formulár do 
ktorého zadá svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo. 

 

6. Dňa 02.12.2022 popoludnie moderátori vyžrebujú troch výhercov spomedzi všetkých 
zaregistrovaných súťažiacich, ktorí správne určili poradie prvých troch priečok rebríčka Top 1000 
hitov overených časom. Ten vyžrebovaný výherca, ktorý uhádol prvú priečku rebríčka, získa hlavnú 
výhru za fázu hádania. Vyžrebovaní výhercovia, ktorí správne uhádli 2. alebo 3. priečku vyhrajú 
vedľajšiu výhru za 2. alebo 3. priečku podľa bodu 3 Článku IV. 

 

7. Podmienkou získania výhry podľa bodu 1, 2 a 3 čl. IV tohto Štatútu je absolvovanie 
telefonického rozhovoru vo vysielaní Rádia Vlna v deň žrebovania a vyhlasovania výhry.. 

 

8. V prípade, že sa niektorému z vyžrebovaných súťažiacich moderátorom Rádia Vlna nepodarí 
dovolať, bude za neho vyžrebovaný náhradník. 

 

9. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže opakovane, raz za deň, nárok na dennú výhru má 
však len raz za celú súťaž. Výherca dennej výhry sa môže stať aj výhercom hlavnej výhry. Ak sa 
však súťažiaci stane výhercom hlavnej výhry v prvej fáze, môže sa stať výhercom hlavnej výhry aj 
v druhej fáze.  

 

10. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo 
ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Rádia Vlna bez ohľadu 
na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie 
v mene súťažiaceho.  

 

11. Rádio Vlna nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 
v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na Výhru v Súťaži nemajú súťažiaci právny 
nárok. 

 

12. Rádio Vlna nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či 
internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkuje a ktoré môžu byť použité pri 
Súťaži.  

http://www.top1000.sk/
http://www.top1000.sk/


 

13. Rádio Vlna si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania tohto Štatútu alebo 
Všeobecných súťažných  podmienok Rádia Vlna, najmä pre prípad podvodného konania 
a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, 
zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži 
a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.  

 

14. 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, Rádio Vlna o sťažnosti rozhoduje 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: info@radiovlna.sk s označením „Top 1000 hitov“. Alternatívne 
riešenie spotrebiteľských sporov sa spravuje pravidlami upravenými vo Všeobecných súťažných 
podmienkach.  

 

15. 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.  

 

16. Rozhodnutie Rádia Vlna týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.  

 

 

 

IV. VÝHRY 
 

1. Výhrou v súťaži „Top 1000 hitov“ vo fáze hlasovania je 28x denná výhra: wellness balíček 

kozmetiky od TiandeBeauty.sk v hodnote 50 € 

 

2. Výhrou v súťaži „Top 1000 hitov“ za fázu hlasovania  je 1x hlavná výhra: víkendový pobyt pre 2 

osoby v štýlových škandinávskych chatkách Bjornson Tree houses Jasná, s polpenziou 

a wellness pod holým nebom, v hodnote 700 €.  

 

3. Výhrou v súťaži „Top 1000 hitov“ za druhú fázu – fázu hádania prvých troch priečok rebríčka 

Top 100 hitov je: 

a, za uhádnutie 3. priečky: darčeková poukážka na nákup kníh v hodnote 80 € 

b, za uhádnutie 2. priečky: darčeková poukážka na nákup kuchynských potrieb v hodnote 150 € 

c, za uhádnutie 1. miesta: hlavná výhra: víkendový pobyt pre 2 osoby v štýlových škandinávskych 

chatkách Bjornson Tree houses Jasná s polpenziou a wellness pod holým nebom v hodnote 700 

€.  

 

4. Každý výherca súťaže bude telefonicky kontaktovaný zástupcom Rádia Vlna  z dôvodu 

informovania o prevzatí, doručení a uplatnení výhry a to do 3 pracovných dní od ukončenia 

Súťaže. Každý výherca súťaže je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú na prevzatie výhry.  

 

5. 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 

vyžrebovaného náhradníka. 

 

6. Rádio Vlna nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, 

vzdaním sa alebo nevyužitím Výhry. 

 

7. 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.  

 

8. 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. 

9. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek 

rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Rádia Vlna . Súťažiaci nemajú na výhry 

v tejto Súťaži žiaden právny nárok a namiesto nich nie je možné v žiadnom prípade od Rádia 

Vlna požadovať akékoľvek iné, resp. obdobné plnenie. V prípade akýchkoľvek pochybností o 

splnení pravidiel súťaže rozhodne Rádio Vlna. Súťažiaci má ako spotrebiteľ právo podľa § 11 

ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa 

na Rádio Vlna so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Rádio Vlna porušilo jeho práva, alebo 

nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavil jeho sťažnosť, resp. reklamáciu určitého postupu. 

Ak na túto žiadosť odpovedalo Rádio Vlna zamietavo, alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní 

odo dňa jej odoslania, má Súťažiaci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v 

zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa spravuje pravidlami upravenými vo 

Všeobecných súťažných podmienkach. 

 
 

 

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 

1. Rádio Vlna spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania spotrebiteľských 

súťaží. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Rádio Vlna súťažiacemu ako 

dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia. Súťažiaci účasťou v Súťaži 

potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia Rádia Vlna, ktoré sú vždy 

transparentným spôsobom zverejnené na webstránkach Rádia Vlna a oficiálnych profiloch Rádia 

Vlna zriadených na sociálnych sieťach využívaných pri tejto súťaži. 

 

2. Súťažiaci berie na vedomie, že podľa § 81 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom dozoru nad ochranou osobných 

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

vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi Rádiom Vlna a  Súťažiacim, na ktorých 

prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány dozoru ako napr. Slovenská 

obchodná inšpekcia. 

 

3. Zverejnenie základných osobných údajov výhercu súťaže v rozsahu krstné meno, priezvisko, 

dátum výhry na webstránke Rádia Vlna rádia považujeme za zmluvnú požiadavku, ktorej 

neakceptovanie nemá žiadne následky na uzatvorenie a plnenie tohto Štatútu, to neplatí ak ide o  

zverejnenie osobných údajov výhercu v rozsahu krstné meno, mesto alebo obec obvyklého 

pobytu, zvuková stopa zachytávajúca hlasový prejav vo vysielaní Rádia Vlna podľa bodu 3, 4 a 

6 čl. III Štatútu, ktoré sa považuje za zmluvnú požiadavku, ktorej neakceptovanie má za následok 

nemožnosť získania výhry podľa bodu 7 čl. III Štatútu.  

 

4. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah 

týchto práv sa stávajú vlastníctvom Rádia Vlna a súťažiaci je povinný na náklady Rádia Vlna 

poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli 

počas účasti v Súťaži, na Rádio Vlna.  

 

5. Súťažiaci nesmie:  

a, reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou, Rádio Vlna bez predchádzajúceho 

výslovného písomného súhlasu Rádia Vlna,  

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

https://www.funradio.sk/static/files/uw3u55bvrcim.pdf


Rádia Vlna alebo práv využívaných Rádiom Vlna na základe licencie;  

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1. Rádio Vlna  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.  

 

4. Zmluvné strany (Súťažiaci Rádio Vlna) 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 alebo subjekte pre alternatívne riešenie 

spotrebiteľských sporov. 

 

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 Rádia Vlna. 

 

 

Rádio Vlna, s.r.o. V Bratislave, dňa 31.10.2022



 


