Štatút televíznej súťaže
„5 proti 5“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: 5 proti 5 (ďalej len „súťaž“ alebo „program“)
1.2. Forma: Verejná súťaž podľa § 847 až 849 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
1.3. Vyhlasovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava v spolupráci so
spoločnosťou NUNEZ NFE, s.r.o. na základe licencie FREMANTLEMEDIA OPERATIONS B.V. FourthFloor, NOB Building,
TheMedia Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, TheNetherlands
1.4. Termín a periodicita: Súťaž sa vysiela od 10.1.2022 do 31.12.2022 v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou
RTVS.
1.5. Zámer: Ide o rodinnú súťaž, cieľom ktorej je zábavnou formou zapojiť dve päťčlenné súťažiace družstvá, ktorých hlavnou
úlohou je správne odhadnúť najpočetnejšie odpovede sto respondentov na všeobecné otázky.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Propagácia: Súťaž je vysielaná na programovej službe Jednotka
Súťaž je propagovaná vo vysielaní televíznej programovej služby Jednotka a na webovej stránke RTVS, organizačná zložka
Slovenská televízia (www.rtvs.org).
2.2. Prihlasovanie do súťaže: Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže môžu poslať svoje prihlášky na mailovú adresu:
5proti5@rtvs.sk, alebo priamo vyplniť prihlasovací formulár na
http://www.rtvs.sk/televizia/clanky/142247/sutaze-rtvs
2.3. Podmienky účasti v súťaži:
2.3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí v dobe výroby programu dovŕšili vek 15 rokov, sú občanmi Slovenskej republiky,
rozumejú a dohovoria sa správne po slovensky.
2.3.2. Súťažiť nesmú zamestnanci a spolupracovníci RTVS, ani NUNEZ NFE s.r.o, vrátane ich blízkych rodinných príslušníkov.
Súťažiť nesmú členovia štábu, ktorí sa podieľajú na príprave a výrobe programu a ich rodinní príslušníci.
2.3.3. Súťažiť v „5 proti 5“ môže súťažiace družstvo, ktoré súčasne splní všetky nasledujúce podmienky:
a/ prihlási sa do súťaže platným vyplnením formulára na stránke www.rtvs.sk
b/ úspešne absolvuje vstupný konkurz, v ktorom preukáže svoje komunikačné a ďalšie predpoklady pre účasť v televíznej súťaži,
c/ riadne vyplní vstupný dotazník a podpíše súhlas s vysielaním záznamu svojho súťažného pokusu, s uverejnením časti svojho
súťažného pokusu v televíznych upútavkách a s uverejnením svojich fotografií, príp. spracovaním svojich osobných údajov pre
potreby programu a v podobe určenej a odsúhlasenej vyhlasovateľom, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu,
d/ súťažiaci súhlasí s PR akciami súvisiacimi s jeho účasťou v súťaži (napr. TV rozhovor, články a fotografie v tlači a podobne),a
to bez nároku na akúkoľvek odmenu.
e/ neplnoletý súťažiaci odovzdá produkcii notársky overené splnomocnenie od zákonného zástupcu so súhlasom na účinkovanie
v programe.
2.3.4. V prípade účasti súťažiacich v prvých vydaniach programu alebo pri nedostatku súťažiacich nemusia byť splnené
podmienky uvedené v bode 3. týchto podmienok. O udelení výnimky rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.
2.3.5. Súťaže „5 proti 5“ sa môže uchádzač zúčastniť iba jedenkrát v priebehu dvanástich mesiacov.
2.4. Vstupný konkurz:
2.4.1. Na základe platnej prihlášky bude uchádzač pozvaný na vstupný konkurz, miesto a termín ktorého určuje produkcia a
dramaturgia programu. Určené miesto a termín môže vyhlasovateľ súťaže aj meniť, o čom musí byť uchádzač včas (najmenej 3
dni vopred) preukázateľným spôsobom upovedomený. Náhradné termíny vstupných konkurzov pre uchádzačov, ktorým
nevyhovuje miesto či termín alebo sa nedostavia z iných dôvodov, sa nevypisujú. V prípade, že sa uchádzač nedostaví na určené
miesto a termín, jeho prihláška zaniká. Ak sa napriek tomu chce uchádzať o účasť v súťaži, musí sa opäť prihlásiť, spôsobom
uvedeným v tomto štatúte.

2.4.2. V úvode vstupného konkurzu uchádzači vyplnia dotazník a svojím podpisom potvrdia, že súhlasia s pravidlami štatútu
televíznej súťaže „5 proti 5“. Uchádzači sa preukazujú platným preukazom totožnosti. Vstupný konkurz sa skladá zo vstupného
pohovoru a rozhovoru s porotou, ktorú tvorí režisér, dramaturg a producent programu alebo s osobou určenou vyhlasovateľom
súťaže. Uchádzači absolvujú vstupný test, ktorý preverí úroveň ich vedomostí, komunikačné schopnosti a predpoklady, ako i
mieru pochopenia pravidiel súťaže. O výsledku pohovoru rozhoduje porota alebo osoba určená vyhlasovateľom. Jednotlivé
súťažiace družstvá budú na záver konkurzu odfotografované.
2.4.3. O neúspešnom absolvovaní vstupného konkurzu nemusia byť uchádzači informovaní.
2.5. Pravidlá a vyhodnocovanie súťaže:
2.5.1. Súťažiace družstvá, ktoré splnili všetky podmienky stanovené pre účasť v súťaži, budú postupne produkciou pozývané na
miesto a termín výroby programu ako potenciálni súťažiaci.
2.5.2. Pozvanie na výrobu programu nezaručuje, že sa potenciálne súťažiace družstvo v daný deň do súťaže skutočne aj zapojí.
Súťažiacim, ktorí sa v danom výrobnom dni k „hre“ nedostanú a teda do súťaže nenastúpia, bude produkciou programu ponúknutý
náhradný termín. Tento termín, ako aj miesto výroby programu môže produkcia meniť. V prípade, že sa súťažiaci na stanovené
miesto v stanovenom čase nedostaví, nemôže sa ďalej súťaže zúčastniť. V prípade, že bude cyklus súťaže „5 proti 5“ ukončený,
právo potenciálneho súťažiaceho zúčastniť sa výroby programu a súťaže zaniká.
2.5.3. Poradie, v akom budú súťažiace družstvá do hry nastupovať a kritériá určovania tohto poradia stanovuje dramaturgia a
produkcia programu.
2.5.4. Súťažiace družstvo, ktoré zvíťazí v jednom diele súťaže a vybojuje si tak účasť v ďalšom diele, ktorý sa nebude vyrábať v
jednom natáčacom dni, má právo zúčastniť sa súťaže v nasledujúcom natáčacom dni.
2.5.5. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v
súvislosti s výhrou získanou v súťaži.
2.5.6. V súťaži „5 proti 5“ súťažia proti sebe dve súťažiace družstvá. Každé je zložené z piatich členov a jedného náhradníka,
medzi ktorými je príbuzenský alebo preukázateľne veľmi blízky vzťah, napr. rodičia, deti, súrodenci, tety, strýčkovia, snúbenci,
priatelia, kolegovia a podobne, pričom minimálne medzi tromi členmi družstva je príbuzenský vzťah.
2.5.7. Cieľom súťaže je, aby hráči uhádli odpovede, ktoré najčastejšie uvádzali v súvislosti s týmto programom opýtaní ľudia
(ďalej len „verejnosť“). Výskumu sa zúčastnilo 100 ľudí. Každá správna odpoveď je bodovo ohodnotená na základe počtu
opýtaných, ktorí uviedli rovnakú odpoveď na položenú otázku.
2.5.8. Každé súťažiace družstvo si zvolí svoju tzv. „hlavu rodiny“. Hlava každého družstva stojí najbližšie k moderátorovi, teda v
čele svojho radu.
2.5.9. Odpovede na otázky sú odhaľované na centrálnej počítačovej tabuli. V súťaži môžu súťažiace družstvá získať body za
odpovede, ktoré sa umiestnili na prvých troch až šiestich miestach najpočetnejších odpovedí zo stovky opýtaných. Koľko
správnych – najčastejších odpovedí je potrebné nájsť, bude zobrazené na centrálnej počítačovej tabuli pred položením otázky
moderátorom.
Každá zobrazená odpoveď má pridelené body, pričom počet bodov sa rovná počtu opýtaných, ktorí uviedli rovnakú odpoveď.
Body družstva sa zhromažďujú na konte zobrazenom na tabuli. Každé súťažiace družstvo má na tabuli jasne vyznačené svoje
konto.
ŠTARTOVACIE kolo „1 proti 1“.K moderátorskému stolíku, ktorý je vybavený dvomi tlačidlami, postupne prichádzajú členovia
rodín stojaci proti sebe v poradí od posledného po kapitána. Každej dvojici moderátor položí otázku a ten, kto prvý stlačí svoje
tlačidlo, dostáva príležitosť odpovedať. Úlohou súťažiaceho je uhádnuť TOP odpoveď na položenú otázku. Ak súťažiaci uhádne
top odpoveď, získava pre svoju rodinu, vopred určenú sumu. Hráči na pozícii 5 hrajú o 10 EUR, hráči na pozícii 4 hrajú o 20 EUR,
hráči na pozícii 3 hrajú o 30 EUR, hráči na pozícii 2 hrajú o 40 EUR a kapitáni rodín hrajú o 50 EUR. V kole „1 proti 1“ je teda
celkovo v hre 150 EUR, ktoré si rodiny môžu rozdeliť.
Po tomto kole moderátor odovzdá priamo v štúdiu rodinám peniaze, ktoré nahrali a začína samotná súťaž, do ktorej obe rodiny
vstupujú s nulovým skóre.
PRVÉ KOLO( jednoduché počítanie). Moderátor vyzve hlavy oboch rodín, aby sa k nemu pripojili a spoločne podídu k
moderátorskému pultu, ktorý je vybavený dvomi tlačidlami. Moderátor prečíta prvú otázku a ten, kto prvý stlačí svoje tlačidlo,
dostáva príležitosť odpovedať na otázku. Ak daná odpoveď nie je medzi odpoveďami „verejnosti“ (správne odpovede sa objavia
na svetelnej tabuli), ktorí sa zúčastnili predchádzajúceho testovania, alebo nejde o najčastejšiu odpoveď, hlava druhého
súťažiaceho družstva má možnosť odpovedať tak, aby našla najčastejšiu odpoveď. Právo odpovedať na nasledujúcu otázku
získava to družstvo, ktorého hlava uviedla častejšiu odpoveď. V prípade, že prvý súťažiaci uvedie najčastejšiu odpoveď, druhý
už neodpovedá. V prípade, že hlava ani jedného súťažiaceho družstva nie je schopná odpovedať na otázku tak, aby uhádla
aspoň jednu z najpočetnejších odpovedí „verejnosti“, odpovedajú postupne ostatní členovia oboch družstiev v poradí, ako sú
zoradení. Ak odpoveď neuhádne ani posledný člen zo súťažiaceho družstva v poradí, je otázka anulovaná a je nahradená novou
otázkou, v ktorej sa postup súťaže opakuje od hlavy rodiny súťažiaceho družstva. Po uhádnutí častejšej odpovede hlavou rodiny
moderátor pristúpi k zostávajúcim členom súťažiaceho družstva a číta znovu otázku hráčom, ktorí stoja v rade za hlavou. Ak sa

ich odpovede zobrazia na tabuli (teda sa zhodujú s odpoveďami „verejnosti“), na konto príslušného družstva sú pripísané body a
moderátor sa obracia s otázkou na ďalšieho člena v rade. Toto pokračuje až do chvíle, kedy sú zodpovedané všetky odpovede.
V prípade, že je súťažiace družstvo úspešné, vyhráva body, ktoré sa mu zobrazia na konte. Ak hráč z prvého súťažiaceho
družstva odpovie a jeho odpoveď sa nezobrazí na tabuli (teda sa nezhoduje s najčastejšími odpoveďami verejnosti) zaznie
zvukový signál a na tabuli sa objaví písmeno X, ktoré znamená, že družstvo stratilo jeden život. Na odpovede majú súťažiaci
časový limit 3 sekundy. Čas plynie od chvíle, kedy moderátor vyzve hráča, aby odpovedal. Platná je jedine tá odpoveď, ktorú
hráč uvedie ako prvú v poradí. V prípade, že je časový limit prekročený, ozve sa zvukový signál a súťažiace družstvo opäť stráca
život. V prípade, že prvé súťažiace družstvo stratí tri životy pred tým, než sú zodpovedané všetky želané odpovede, otázka
prechádza na druhé súťažiace družstvo. Členovia prvého súťažiaceho družstva, ktoré odpovedá na otázky, sa nemôžu o správnej
odpovedi poradiť medzi sebou, ale protihráči z druhého súťažiaceho družstva sa môžu radiť v okamžiku, keď prvé súťažiace
družstvo odpovedá nesprávne druhýkrát a stráca druhý život. Moderátor potom vyzve hlavu druhého súťažiaceho družstva, aby
zodpovedal otázku. Ak sa odpoveď objaví na tabuli (zhoduje sa s odpoveďami verejnosti), získava súťažiace družstvo na svoje
konto všetky dovtedy nahrané body, ale nezískava body prisúdené tejto odpovedi. Ak sa odpoveď na tabuli nezobrazí, dovtedy
nahrané body zostávajú prvému súťažiacemu družstvu.
DRUHÉ KOLO (jednoduché počítanie). Moderátor vyzve ďalšieho hráča v poradí súťažiaceho družstva, aby prišiel k
moderátorskému stolíku a hra prebieha identicky ako v prvom kole.
TRETIE KOLO (dvojitá šanca). Súťaž pokračuje rovnakým spôsobom, ale s tým rozdielom, že súťažiace družstvá získavajú za
svoje odpovede dvojnásobný počet bodov. Hovoríme tomu „dvojitá šanca“.
ŠTVRTÉ KOLO (dvojitá šanca). Súťaž opäť pokračuje ako v treťom kole.
PIATE KOLO (trojitá šanca). Súťaž pokračuje rovnakým spôsobom, avšak v situácii keď prvé súťažiace družstvo po troch
nesprávnych odpovediach (troch X-och) odovzdá možnosť hádať druhému súťažiacemu družstvu, pripisujú sa uhádnutím
správnej odpovede tomuto družstvu nielen body nahraté súperom, ale aj body, ktoré získalo súťažiace družstvo svojou poslednou
správnou odpoveďou. Súťažiace družstvá získavajú za správne odpovede trojnásobok počtu bodov. Hovoríme tomu „trojitá
šanca“. Vo všetkých piatich kolách sa súťažiaci snažia získať čo najvyšší súčet bodov.
ŠIESTE KOLO – FINÁLOVÉ (veľké peniaze). Moderátor vyzve hlavu rodiny, ktorá v súboji zvíťazila, aby určila dvoch členov
rodiny, ktorí budú hrať o „Veľké peniaze“. Jeden z tejto dvojice zostane s moderátorom na centrálnom pódiu, druhý odchádza do
zákulisia, kde produkcia zabezpečí, aby nepočul položenú otázku. Ostatní členovia víťazného súťažiaceho družstva stoja na
svojich pôvodných miestach. Hra o „Veľké peniaze“ sa skladá z piatich otázok, obaja súťažiaci sa snažia za správne odpovede
získať spolu 200 a viac bodov. Cieľom hry je, aby títo dvaja súťažiaci o Veľké peniaze dosiahli 200 bodov snahou odpovedať tak,
ako najčastejšie odpovedala „verejnosť“. Body súťažiaci získava za odpoveď, ktorá sa umiestnila v šestici najčastejších odpovedí
verejnosti. Moderátor prečíta 5 otázok prvému hráčovi, ktorý musí odpovedať na všetky otázky do 20 sekúnd. Časový limit začína
položením prvej otázky. V prípade, že hráč nevie na otázku odpovedať, môže si vyžiadať prechod k ďalšej otázke. Ak na záver
zostane čas, môže sa vrátiť k otázke, na ktorú predtým neodpovedal. Platná je vždy prvá odpoveď. Po uplynutí limitu sa odpovede
objavia na tabuli spolu s počtom bodov, ktoré každá odpoveď získala v predchádzajúcom testovaní „verejnosť“. Ak sa skóre na
tabuli neobjaví, dostáva hráč 0 bodov. Prvý hráč sa vracia do súťažiaceho družstva a odpovede sú z tabule odstránené. Druhý
hráč príde k moderátorovi, ktorý ho na požiadanie poinformuje o bodovom stave, ktorý získal jeho spoluhráč a prečíta mu opäť 5
rovnakých otázok. Ak hráč odpovie rovnako ako jeho spoluhráč, ozve sa zvukový signál a hráč musí vymyslieť inú odpoveď. Táto
forma je náročnejšia, preto má druhý hráč k dispozícii 25 sekúnd. Odpovede sa opäť objavujú na tabuli s počtom bodov, ktoré
získal prvý hráč. Ak súťažiaci spoločne získali 200 a viac bodov, súťažiace družstvo vyhralo 1 500 eur a má právo zúčastniť sa
nasledujúceho programu ako „šampióni“. Ak hráči spoločne získali 100 – 199 bodov, súťažiace družstvo vyhralo sumu, ktorá sa
rovná súčtu získaných bodov za prvých 5 kôl a má právo zúčastniť sa nasledujúceho programu ako „šampióni“. Ak hráči spoločne
získali menej ako 100 bodov, výhra súťažiaceho družstva je nulová, avšak právo zúčastniť sa nasledujúceho programu ako
„šampióni“ zostáva. Takto sa jedno súťažiace družstvo môže zúčastniť piatich programov za sebou. Ak za sebou štyrikrát postúpi
– teda účinkuje v piatich dieloch programu a v poslednom vydaní vo finále získa 200 bodov, vyhráva špeciálnu výhru 15 000 eur,
ale prichádza o „Veľké aj Malé peniaze“ z predchádzajúcich dielov programu. V prípade, že v piatom programe súťažiace družstvo
nezíska 200 bodov, zostávajú mu všetky predchádzajúce výhry. Súťažiaci môžu získať aj ceny venované sponzorom súťaže.
Tieto ceny môžu byť odovzdané:
a) víťaznej rodine, pričom získaním ceny od sponzora súťaže nezaniká ich nárok na získanie cien podľa vyššie uvedených
ustanovení tohto štatútu
b) jednému súťažiacemu z rodiny

c) rodine, ktorá v súťaži nemala úspech
O skutočnosti, ktorí súťažiaci podľa vyššie uvedených kritérií získajú ceny venované sponzorom súťaže, rozhoduje vyhlasovateľ
súťaže po dohode so sponzorom súťaže. Cena venovaná sponzorom súťaže, ktorú súťažiaci môžu získať bude promovaná počas
natáčania súťaže spolu s obchodným menom sponzora súťaže, ktorý ceny venoval. Ceny venované sponzorom súťaže nie sú
právne nárokovateľné a vyhlasovateľ súťaže so sponzorom súťaže môžu rozhodnúť, že súťažiaci tieto ceny nezískajú. Takéto
rozhodnutie musí byť prijaté pred začatím súťaže. Ak je súťažiaci pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, prípadne
svojím správaním či vystupovaním poškodzuje súťaž či televízny program alebo nerešpektuje pokyny režiséra, dramaturga a
ďalších tvorcov programov, bude rozhodnutím dramaturga, príp. režiséra, alebo vedúceho výroby, s okamžitou platnosťou zo
súťaže vylúčený.
2.6. Odovzdanie ceny: Potvrdenie o výhre a výške výhry v jednotlivých kolách súťaže vydáva zástupca vyhlasovateľa – manažér
výroby RTVS Vladimír Bednár. Akákoľvek výhra vyplácaná podľa tohto štatútu sa medzi súťažiacich nerozdeľuje; vyhlasovateľ
súťaže zaplatí celú výhru tomu zo súťažiacich, ktorého súťažiaci pred začatím súťaže na tento účel označia. V prípade, ak tento
súťažiaci nebude včas označený, zbaví sa vyhlasovateľ súťaže celého záväzku zaplatiť výhru jej zaplatením ktorémukoľvek
súťažiacemu. Pre odstránenie pochybností platí, že prípadná dohoda o rozdelení výhry medzi súťažiacimi navzájom nemá vplyv
na oprávnenie vyhlasovateľa zbaviť sa záväzku na zaplatenie celej výhry podľa predchádzajúcej vety.
Vyhlasovateľ súťaže poukáže získanú finančnú sumu do 30. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol program
odvysielaný.
2.7. Daňový režim: Daňová povinnosť vzniká výhercovi prevzatím výhry, ktorá podlieha zdaneniu v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo výške 19
% podliehajú ceny nad 350,00 Eur.
2.8. Osobné údaje: Účasťou v súťaži „5 proti 5“ udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská
dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (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) súhlas so
spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, komunikácia s nimi, zasielanie
informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle
súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo
zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. OSTATNÉ USTANOVENIA
3.1.V prípade, že sa v priebehu súťaže vyskytnú problémy so softvérom, následkom čoho nebude možné jednoznačne určiť
správnosť odpovede, alebo bude kedykoľvek v priebehu súťaže zistené, že správna či nejednoznačná odpoveď bola uznaná ako
správna, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený túto otázku anulovať ( vrátane bodov za ňu získaných) a pokračovať v súťaži ďalej s
novou otázkou rovnakej úrovne.
3.2. V prípade, že správna odpoveď na otázku bola vyhodnotená ako chybná, bude táto otázka anulovaná. Súťaž pokračuje ďalej
otázkou s rovnakým poradovým číslom a rovnakou výškou bodového zisku na konte oboch súťažiacich družstiev, ktoré získali
pred otázkou, pri ktorej bolo jedno z družstiev poškodené.
3.3. V prípade, že sa kedykoľvek po skončení súťaže zistí, že chybná odpoveď na otázku bola omylom zo strany vyhlasovateľa
vyhodnotená ako správna, nebude výsledok dosiahnutý súťažiacim anulovaný. Toto však neplatí pre prípady úmyselného konania
zo strany súťažiaceho, ktoré by k takémuto výsledku viedlo. V prípade situácie popísanej v bode 3, druhému súťažiacemu
družstvu nevzniká právo dožadovať sa nápravy podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.
3.4. V prípade technických problémov pri výrobe programu môže byť súťaž prerušená, je možné a povolené aj úspešne
zodpovedanú otázku zopakovať. V takomto prípade súťažiaci môžu dostať novú otázku. Za platnú odpoveď je považovaná tá
odpoveď, ktorá je zaznamenaná na televíznom zázname vo vysielacej kvalite, čo potvrdí následná kontrola televízneho záznamu.
O tom, či otázka takto bola platne zodpovedaná, rozhoduje dramaturg programu.
3.5. Protesty proti priebehu súťaže či rozhodnutiam o správnosti odpovede alebo výhry môžu súťažiaci podávať výlučne ústne, a
to bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest. Po ukončení súťaže je výsledok súťaže nemenný a
nespochybniteľný. Protesty sa podávajú výhradne na mieste natáčania dramaturgovi, príp. inej ním určenej osobe. Protesty musia
obsahovať popis skutočnosti, ktorú súťažiaci napadá a stručné odôvodnenie, prečo ju považuje za nesprávnu. Protesty, ktoré
nespĺňajú uvedené požiadavky budú zamietnuté. Protesty na mieste výroby programu posudzuje komisia zložená z dramaturga,
producenta a vedúceho výroby programu, ak vyhlasovateľ neurčí inak. Až do prípadného opačného rozhodnutia poroty platí, že
sú pôvodné rozhodnutia vyhlasovateľa považované za správne.

3.6. Akékoľvek iné situácie, ktorých riešenie neupravuje tento štatút, posudzuje komisia v zložení dramaturg, vedúci výroby a
producent (prípadne režisér programu). O rozhodnutí komisie je vyhotovený zápis.
3.7.Ak je súťažiaci pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, prípadne svojím správaním či vystupovaním
poškodzuje súťaž či televízny program alebo nerešpektuje pokyny režiséra, dramaturga a ďalších tvorcov programov,
bude rozhodnutím dramaturga, príp. režiséra, alebo vedúceho výroby, s okamžitou platnosťou zo súťaže vylúčený.
Rovnaký postup bude zvolený v prípade, ak súťažiaci odmietne rešpektovať bezpečnostné opatrenia spojené so
zabránením šírenia Covid 19 v televíznom štúdiu.
3.8. Súťažiaci sú povinní pred účasťou v súťaži potvrdiť svoj súhlas s pravidlami televíznej súťaže „5 proti 5“ vlastnoručným
podpisom.
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť výkon súťažiaceho do vysielania.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka súťaž odvolať.
4.2.Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
4.3. Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia.
Štatút stráca platnosť dňom 31.12.2022.

