
Štatút 
reklamnej a propagačnej súťaže organizátora EUROPA 2 , a.s.  

s názvom „Tom Odell“ 

 

 

1. Základné ustanovenia 

 

1.1 Reklamnú súťaž „Tom Odell„ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť EUROPA 2, 

a.s., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava 821 03, IČO: 35 691 972, spoločnosť zapísaná v 

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo1094/B (ďalej 

ako „organizátor“). Technickú realizáciu zabezpečuje spoločnosť Lagardere Active ČR, 

a.s., Wenzigova 4/1872,120 00  Praha 2, , IČO : 610 58 297, zapísaná v obchodnom 

registri Mestského súdu Praha , vložka č. B 3912. 

1.2  Poskytovateľom cien do súťaže je spoločnosť: EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1, 

Bratislava 821 03, IČO: 35 691 972, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo1094/B , ktorá je prisľubujúcim 

a poskytovateľom výhier. 

1.3   Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú 

práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.  

1.4  Hracím dňom je každý deň v termíne od 4.6.2018, 6:00 hod do 10.6.2018, 23:59 hod  

 

2. Účel 

 

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti 

počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio EUROPA 2.  

 

3. Trvanie súťaže 

 

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční 

sa v nasledovnom termíne od 4.6.2018, 6:00 hod do 10.6.2018, 23:59 hod 

 

4. Spôsob propagácie 

 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych 

sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke organizátora 

www.europa2.sk a vo vysielaní Rádia EUROPA 2.  

 

5. Podmienky účasti v súťaži 

 

5.1  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom 

na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň 

nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako 

„účastník") .  

 

5.2  Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo žiadať predloženie 

príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.  

5.3  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.  

 

5.4  V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená 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 organizátorovi plnú 

hodnotu príslušnej výhry. 

 

6. Pravidlá 

 

6.1  Po dobu súťaže bude na internetovej stránke organizátora súťaže www.europa2.sk 

zverejnená otázka, na ktorú môžu súťažiaci odpovedať.  

 

6.2  Hry o výhru v súťaži sa zúčastní každý, kto prostredníctvom formulára na webe 

www.europa2.sk správne odpovie na súťažnú otázku.  

 

6.3  Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viac správnych odpovedí .  

 

6.4  Z doručených správnych odpovedí na súťažnú otázku budú po skončení súťaže 

vyžrebovaní výhercovia, ktorí poslali správnu odpoveď na súťažnú otázku. Výhru 

získavajú tí účastník súťaže, ktorých hlasy budú po skončení súťaže náhodne 

vyžrebované.  

6.5. Mená výhercov budú zverejnené dňa 13.6.2018 na stránkach www.europa2.sk 

 

 

7. Výhra 

 

7.1  5x 2 lístky na koncert Tom Odell, ktorý sa uskutoční 21.6. 2018 v HANT 

aréne Bratislave. 

  

7.2  Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 

 

8. Odovzdanie výhry 

 

8.1  Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do troch 

dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a 

kontaktnú adresu.  

 

8.2  Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 

skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor 

vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.  

8.3  Organizátor odovzdá výhru výhercovi a to osobne alebo doporučene poštou alebo 

kuriérskou službou na adresu určenú výhercom do siedmich dní od žrebovania.   

8.4  V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi podľa bodu 8.3 tohto článku alebo 

ak výherca nesplní svoje povinnosti podľa bodu 8.1 tohto článku, výherca stráca právo 

na získanie výhry.  

 

8.5    Výherca nie je povinný výhru prijať. 

http://www.europa2.sk/
http://www.europa2.sk/


 

9. Výhry a daň z príjmov 

 

9.1  Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.  

9.2  Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 

ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s 

výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. 

m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.  

9.3  Výherca je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov podať daňové priznanie a zaplatiť z hodnoty výhry daň vo výške 19 % .  

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva 

 

10.1  Účastníci tejto súťaže súhlasia, že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť 

ich osobné údaje, obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich 

prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), pre reklamné a marketingové 

účely. Mená výhercov môžu byť uverejnené v médiách a na internetovej stránke 

www.europa2.sk.. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu 

osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“), dáva 

účastník súťaže súhlas s ich spracovaním na vopred neurčenú dobu za účelom preverenia 

totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry s tým , že osobné údaje účastníka budú 

primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej komunikácii 

organizátora. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby 

organizátor a technický realizátor súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo 

vlastnom informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto 

súťaže podľa príslušných právnych predpisov. Účastník súťaže dáva súhlas so 

spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ďalšie údaje, 

ktoré bližšie charakterizujú jeho fyzickú osobu v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 

122/2013 Z. z. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona 

č. 122/2013 Z.z. .  

 

10.2 Účastník súťaže , ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté 

osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením do 

súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania 

svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o 

ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje účastníka súťaže , že poskytnutie 

požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a účastník súťaže môže 

kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a 

využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.  

10.3 Každý účastník súťaže prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže 

bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie 

jeho zvukového záznamu v súvislosti so súťažou.  

 

 

 

http://www.europa2.sk/


11. Osobitné ustanovenia 

 

11.1  Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom 

znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.  

11.2  Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v 

súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.  

11.3  Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi 

údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 

neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.  

11.4 Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, 

za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za 

pomoci tretích osôb).  

11.5  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 

tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, 

odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá.  

11.6 Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej 

programovej služby organizátora ako vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona 

č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

12. Záverečné ustanovenia 

 

12.1  Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej 

trvania na internetovej stránke organizátora www.europa2.sk.  

 

12.2  Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke 

www.europa2.sk.  

 

12.3  Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú 

dodržiavať. 

 

12.4  Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

http://www.europa2.sk/

