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Názov:  
Čítaj knihy_FM: Kniha roka 2016 – poslucháčska anketa Rádia_FM (ďalej len „anketasúťaž“)  
 
 
Forma:  
Šúťaž v zmysle ustanovení § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.  
 
 
Vyhlasovateľ:  
Rozhlas a televízia Slovenska - Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“). Súťaž sa vysiela 
na rozhlasovej programovej službe vyhlasovateľa súťaže Rádiu_FM - organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len 
„Rádio_FM“).  
 
 
Termín:  
2. októbra – 22. októbra 2017 
 
 
Zámer:  
Prezentácia zaujímavých knižných titulov, ktoré vyšli v roku 2016 v slovenských vydavateľstvách s cieľom zdôrazniť potrebu 
čítania kvalitných kníh, na ktoré Rádio_FM upozorňuje v pravidelnej rubrike Knihy z Artfora a zároveň aj v programe Pena 
dní_FM. 
 
 
Propagácia:  
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:  
a) Ústnou formou prostredníctvom moderátorov, kedykoľvek počas vysielania rozhlasovej programovej služby. 

b) V elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.kniha.fm.rtvs.sk. 

c) Na sociálnej sieti facebook prostredníctvom profilu Rádia_FM.  

 

 

Podmienky účasti:  
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a ktorí sa do súťaže prihlásia prostredníctvom 
stránky www.kniha.fm.rtvs.sk v termíne od 12. do 22.10.2017. 
 
 
Pravidlá súťaže:  

1. Súťaž prebieha v období od 2.10. do 22.10.2017.  

 

2. V čase trvania súťaže sa do nej dá po prihlásení a zadaní kontaktných údajov na www.kniha.fm.rtvs.sk zapojiť v termíne 
od 12. – 22.10.2017. 

 

3. Každý účastník súťaže si zo všetkých 37 titulov, ktoré nominovali Rádiom_FM oslovené vydavateľstvá môže vybrať tri 
knihy, ktorým postupne pridelí 3, 2 a 1 bod. 

 

4. Po prihlásení sa do súťaže vyplnením kontaktných údajov a pridelením bodov nominovaným knihám je poslucháč 
automaticky zaradený do záverečného žrebovania o ceny venované do súťaže.  

 

5. Nominovaná kniha s najvyšším počtom pridelených bodov získava titul Kniha roka 2016 poslucháčov Rádia_FM.  

Výsledky bodového ohodnotenia kníh budú vyhlásené počas slávnostného večera 24. októbra 2017 v priestoroch 
partnera súťaže, portálu gorila.sk v Urban Gorila Space v Bratislave. 

 

6. Spomedzi zúčastnených súťažiacich prihlásených do súťaže vyžrebuje vyhlasovateľ súťaže dvoch výhercov: jeden získa 
balík všetkých nominovaných 37 kníh, ktoré mu Rádio_FM zašle poštou. Druhý výherca získa víkendový pobyt pre 2 
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osoby v zariadení Spa Aphrodité v Rajeckých Tepliciach s polpenziou a balíčkom relax classic. Obe osoby získavajú 
ubytovanie s polpenziou, vstup do bazénov a po 3 procedúry (1 x perličkový olejový kúpeľ, 1 x klasickú 30-minútovú 
masáž a 1 x 30-minútovú reflexnú masáž chodidiel). Pobyt si treba rezervovať aj absolvovať do konca roka 2017. 
Podrobnosti súvisiace s víkendovým pobytom pre 2 osoby v Rajeckých tepliciach si výherca dohodne priamo so 
zástupcami tohto zariadenia.  

 

7. Výhercu balíka kníh vyžrebuje vyhlasovateľ súťaže 24.10.2017 v programe :Popo_FM, výhercu víkendového pobytu 
vyžrebuje vyhlasovateľ súťaže v Ráne na eFeMku 25.10.2017. Možní výhercovia budú vybratí náhodným výberom 
a kontaktovaní mailom najneskôr 26.10.2017. 

 

8. Výzva poslucháčom na zapojenie sa do súťaže spolu s podmienkami bude v deň spustenia ankety zverejnená aj 
prostredníctvom internetovej stránky www.knihy.fm.rtvs.sk. 

 

9. Poslucháč svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré 
sám poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.  

 

10. Každý poslucháč sa môže do súťaže zapojiť len raz, a to na základe prihlásenia sa do systému odoslaním svojich 
kontaktných údajov prostredníctvom svojho facebookového profilu alebo zadaním mejlovej adresy. 

 

11. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže ani osoba, ktorá je 
vo vzťahu k osobne podľa predchádzajúcej vety osobou blízkou podľa ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

 

Vyhodnotenie súťaže:  
Výhercovia budú o výhre upovedomení mailom aj moderátormi po vyžrebovaní vo vysielaní Rádia_FM. 
 
 
Ceny v súťaži:  
Ceny do súťaže (celkom 2) zabezpečí Rádio_FM: 
 

- balík kníh pozostávajúci zo všetkých 37 nominovaných knižných titulov ankety Čítaj knihy_FM: Kniha roka 2016 – 
poslucháčska anketa Rádia_FM, v celkovej hodnote 332,- eur.  
 

- víkendový pobyt pre 2 osoby v zariadení Spa Aphrodité v Rajeckých Tepliciach s polpenziou a balíčkom relax classic, 
v celkovej hodnote 349,- eur. Obe osoby získavajú ubytovanie s polpenziou, vstup do bazénov a po 3 procedúry (1 x 
perličkový olejový kúpeľ, 1 x klasickú 30-minútovú masáž a 1 x 30-minútovú reflexnú masáž chodidiel). Pobyt si treba 
rezervovať a absolvovať do konca roka 2017. Podrobnosti súvisiace s víkendovým pobytom pre 2 osoby v Rajeckých 
Tepliciach si výherca dohodne priamo so zástupcami tohto zariadenia.  

 
 
Odovzdanie cien:  
Odovzdanie cien bude dohodnuté s výhercami mailom, resp. telefonicky.  
 
 
Daňový režim :  
V zmysle § 9 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane z príjmov ceny z 
hier neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu.  
 
 
Ostatné ustanovenia: 

1. plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. 
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ súťaže. 

http://www.knihy.fm.rtvs.sk/
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3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V taktom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže 
a súťaž sa riadi novými pravidlami, zverejnenými rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá súťaže.  

 
 
Záverečné ustanovenia: 

1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami obsiahnutými v tomto štatúte.  
2. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 
Platnosť štatútu: 
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom 
zverejnenia.  
 
 
 
V Bratislave dňa 3. 10. 2017 
 
 
 

PhDr. Jaroslav Rezník 
   generálny riaditeľ 

        Rozhlas a televízia Slovenska  
 

 

 


