
 
 

 

Štatút televíznej súťaže Fenomén21 

 
1. Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Názov súťaže: Fenomén 21  (ďalej len „súťaž“ alebo „program“ alebo “show” alebo  „Fenomén 21”)    

1.2. Forma súťaže: Verejná súťaž podľa § 847 až 849 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.    

1.3. Vyhlasovateľ súťaže: Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava v spolupráci 

so spoločnosťou goodtv, s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, na základe vlastného formátu spoločnosti goodtv s.r.o 

1.4.Vysielanie súťaže: Súťaž je vysielaná na programovej službe : Dvojka 

1.5. Súťažné obdobie: Súťaž prebieha od  svojho vyhlásenia 10.2. 2021  do  31.12. 2021. 

1.6. Termín a periodicita: Súťaž sa vysiela v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS v období od 6.9. 2021 

do 31.12.2021   

1.7. Zámer súťaže: Zámerom je popularizácia úloh, ktorými je možné odhadnúť vyššie IQ. Súťažiaci riešia rôzne logické úlohy, 

hádanky a rébusy. Skladba týchto úloh sa snaží zmapovať čo najviac zložiek inteligencie. 

1.8.Súťaž prebieha s prihliadaním na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení proti Covid 19. 

 

2.Všeobecné ustanovenia 
 

2.1 Propagácia: Súťaž je propagovaná vo vysielaní RTVS a na webovej stránke RTVS, organizačná zložka Slovenská televízia 

(www.rtvs.org).   

2.2. Podmienky účasti v súťaži:   

2.2.1.Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí v dobe výroby programu dovŕšili vek 18 rokov, sú občanmi Slovenskej republiky, 

rozumejú a dohovoria sa správne po slovensky, vyplnili vstupný formulár a test. 

2.2.2.Súťažiť nesmú zamestnanci a spolupracovníci RTVS, ani goodtv s.r.o, vrátane ich rodinných príslušníkov. Súťažiť nesmú 

členovia štábu, ktorí sa podieľajú na príprave a výrobe programu a ich rodinní príslušníci.   

2.2.3.Súťažiť v show “Fenomén 21”môže súťažiaci, ktorý súčasne splní všetky nasledujúce podmienky:   

a)  prejde výberom produkcie a dramaturgie súťaže, ktorý je založený na úspešnom zvládnutí vstupného testu a osobného 

pohovoru, 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, 

b) 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, 

2.2.4.V prípade účasti súťažiacich v prvých vydaniach programu alebo pri nedostatku súťažiacich nemusia byť splnené podmienky 

uvedené v bode 2.2.3. tohto štatútu. O udelení výnimky rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.   

2.3.Pravidlá a vyhodnocovanie súťaže:   

2.3.1.Súťažiaci, ktorí splnili všetky podmienky stanovené pre účasť v súťaži ( vyplnili vstupný formulár,  úspešne absolvovali 

vstupný test a pohovor) a dostali sa do posledného kola výberu, budú postupne produkciou pozývaní na miesto a termín výroby 

programu ako súťažiaci.   

2.3.2.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 „Fenomén 21“ ukončený, 

právo potenciálneho súťažiaceho zúčastniť sa výroby programu a súťaže zaniká.   

2.3.3.Poradie, v akom budú súťažiaci do hry nastupovať a kritériá určovania tohto poradia stanovuje dramaturgia a produkcia 

programu.   

2.3.4.Súťažiaci, ktorý 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.  Toto právo sa rovnako vzťahuje na troch 

súťažiacich na prvých troch priečkach Sezónneho rebríčka, ktorí postupujú do Sezónneho Masters finále. 



 
 

2.3.5.Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. 

v súvislosti s cenou získanou v súťaži.   

2.3.6.V súťaži “Fenomén 21” súťažia v každom diele traja súťažiaci. V prvom diele nastupujú traja noví súťažiaci, v každom 

ďalšom je to víťaz predchádzajúceho dielu a dvaja noví súťažiaci. V poslednom diele sezóny (Sezónne Masters finále) nastupujú 

proti sebe traja hráči s najvyšším bodovým ziskom za všetky diely v sezóne. 

2.3.7.Cieľom súťaže je, aby súťažiaci v časovom limite vyriešili úlohy, zamerané na rôzne zložky ľudskej inteligencie 

2.3.8.Ak majú súťažiaci pri riešení úloh na výber z možností, určených dramaturgiou (multiple choice answer), zvolia odpoveď na 

tablete na svojom hracom stolíku. Čas odpovede sa im zaznamená v momente označenia odpovede. Ak má otázka otvorenú 

odpoveď, napíšu ju na papier na svojom stolíku a prihlásia sa do systému tlačidlom na to určeným. Čas odpovede sa im 

zaznamená v momente stlačenia tohto tlačidla. 

2.3.9.Odpovede na otázky sú odhaľované  na monitore, ktorý je súčasťou scény.  

2.3.10. Každý diel súťaže pozostáva z prvého kola, druhého kola, tretieho kola (Súboj ) a štvrtého kola (Finále). 

2.3.11. Posledný diel sezóny je takzvaným Sezónnym Masters finále - hrajú  proti sebe 3 súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom 

počas sezóny. 

2.3.12.FENOMÉN 21 - HERNÝ PLÁN 

1. kolo 

Hráči riešia 4 úlohy, každá má 4 možnosti odpovede (A,B,C,D), vždy je správna iba jedna odpoveď. Časový limit pre každú úlohu 

je 30 sekúnd. 

 Bodovanie: 

▪ +2b za správnu odpoveď 

▪ -1b za nesprávnu odpoveď 

▪ +1b za rýchlosť získa prvý prihlásený (so správnou odpoveďou) alebo hráč s najlepším výkonom (podľa typu úlohy) 

▪ odpoveď po prihlásení do systému sa už nemôže meniť 

▪ súťažiacemu sa spočítavajú časy, ktoré potreboval na odpoveď 

▪ ak hráč na otázku neodpovie, pripočíta sa mu celý čas určený na úlohu  

Maximálny počet bodov: 12b (8+4)  

2. kolo 

Hráči riešia 4 úlohy, tentokrát je odpoveď buď otvorená, alebo je na výber z niekoľkých možností a časový limit je variabilný podľa 

náročnosti úlohy (30-90s). Po zaznení úlohy hráči svoju odpoveď napíšu na papier, zakrúžkujú, odložia pero/ceruzku a prihlásia 

sa do systému. 

 Bodovanie: 

▪ 2-8b ( podľa náročnosti)za správnu odpoveď  

▪ -1b za nesprávnu odpoveď 

▪ +1b za rýchlosť získa prvý prihlásený (so správnou odpoveďou) alebo hráč s najlepším výkonom (podľa typu úlohy) 

 Maximálny počet bodov: 24b (20+4) 

Po druhom kole vypadáva hráč, ktorý má najmenej bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas. 

3.kolo (Súboj) 

Dvaja postupujúci hráči riešia/plnia 1 “hravú” úlohu (pohybová, priestorová, hmat, jemná motorika atď.)Víťaz sa určí na základe 

vopred daných exaktných pravidiel - buď podľa času alebo výkonu. 

 Bodovanie: 

▪ 4b za  víťazstvo 

 Maximálny počet bodov: 4b  

 

4.kolo (Finále) 

Hráči riešia jednu ťažkú úlohu. 

Časový limit je, podľa charakteru úlohy, od 30 do 90 sekúnd. 

Úloha môže byť z dvoch oblastí, oblasť vyberá hráč, ktorý má aktuálne viac bodov. 

Po jeho voľbe sa obaja hráči rozhodujú, koľko zo svojich nahratých bodov stavia na svoju správnu odpoveď vo finále. 



 
 

Časový limit na rozhodovanie je 20 sekúnd, ak sa hráč nerozhodne do jeho ukončenia, automaticky sa na správnu odpoveď 

stavia všetky jeho body. 

 Bodovanie: 

▪ Správna odpoveď - počet stavených bodov sa priráta k ich doterajšiemu bodovému zisku. 

▪ Nesprávna odpoveď - počet stavených bodov sa odráta od ich doterajšieho bodového zisku. 

▪ +1b za rýchlosť získa  prvý prihlásený (so správnou odpoveďou) 

Maximálny počet bodov: 41b (40+1) 

Maximálny počet bodov za celý diel: 81 (12+24+4+41) 

Víťazom dielu sa stáva hráč, ktorý má po finále najviac bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje čas. 

Víťaz  dielu  postupuje do nasledujúceho dielu súťaže Fenomén 21. 

V prípade, ak víťaz dielu odmietne postup,  v nasledujúcom diele začínajú 3 úplne noví hráči. 

Body, ktoré majú hráči na konci dielu si prenášajú do tzv. SEZÓNNEHO REBRÍČKA. 

SEZÓNNY REBRÍČEK  

Každý hráč, ktorý sa show zúčastnil (aj ten, ktorý vypadne po druhom kole a teda nepostúpi do finále), má svoje miesto v 

Sezónnom rebríčku. Tam sa zapisujú po konci každého dielu nahraté body.Hráč, ktorý riskuje pri finálovej otázke všetky body 

a príde o ne, si do Sezónneho rebríčka nepripíše žiadne body. Hráčovi, ktorý sa zúčastní viacerých dielov sa do Sezónneho 

rebríčka započítavajú všetky body, ktoré počas jednotlivých dielovzískal. Počet bodov v tomto rebríčku rozhoduje o tom, kto 

postúpi do SEZÓNNEHO MASTERS FINÁLE. 

O poradí v Sezónnom rebríčku rozhoduje:  

-počet bodov 

-počet víťazstiev v jednotlivých dieloch 

- počet účastí vo finále  

- časový koeficient  

Časový koeficient sa vypočíta nasledovne: 

Čas, ktorý hráč potreboval na riešenie úloh v 1. a 2. kole (vo všetkých epizódach, ktorých sa zúčastnil) sa vydelí súčtom všetkých 

časových limitov pre tieto úlohy a následne sa vynásobí stovkou, výsledná hodnota bude v percentách času, ktorý potreboval na 

riešenie úloh. 

SEZÓNNE MASTERS FINÁLE 

Posledný diel každej sezóny sa bude odohrávať mimo lineárnej štruktúry. Zúčastňujú sa ho 3 najvyššie umiestnení hráči zo 

Sezónneho rebríčka. 

Víťaz získa titul FENOMÉN v sezóne.... ( napríklad JAR 2021) 

POSTUP MEDZI SEZÓNAMI  

Víťaz predposledného dielu v sezóne (čiže poslednej “bežnej” časti)postupuje automaticky do prvého dielu nasledujúcej sezóny. 

V prípade, že víťaz predposledného dielu v sezóne na základe SEZÓNNEHO REBRÍČKA postúpi aj do SEZÓNNEHO MASTERS 

FINÁLE,do nasledujúcej sezóny síce postupuje, ale neprenáša si žiadne body.  V prípade, že víťaz predposledného dielu 

v sezóne na základe SEZÓNNEHO REBRÍČKA nepostúpi aj do SEZÓNNEHO MASTERS FINÁLE, do nasledujúcej sezóny 

postupuje a prenáša si  všetky body. 

Ak jeden z prvých troch hráčov v Sezónnom rebríčku odmietne postup do Sezónneho masters finále, možnosť hrať dostane hráč, 

ktorý je na pozícii pod ním v Sezónnom rebríčku. 

2.4.Súťažiaci v show “Fenomén 21” môžu získať vecné ceny - buď od spoločnosti goodtv, s.r.o.  alebo venované sponzorom 

súťaže. Tieto ceny môžu byť odovzdané:   

a) víťazovi epizódy 

b) víťazovi sezóny 

c) inému súťažiacemu podľa rozhodnutia dramaturgie a produkcie 

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.  



 
 

2.5. 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. 

2.6.Daňový režim: Ceny podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo výške 19 % podliehajú ceny nad 350,00 eur. 

 

1. 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  súťažiacich, ktoré získali pred otázkou, pri 

ktorej bol jeden zo súťažiacich poškodený.   

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 tomto bode, zvyšným 

súťažiacim 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 komisia v zložení dramaturg, kreatívny producent, producent a režisér 

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 v zložení dramaturg, 

kreatívny producent, producent a režisér programu, ak vyhlasovateľ neurčí inak. Až do prípadného opačného rozhodnutia komisie 

platí, že sú pôvodné rozhodnutia vyhlasovateľa považované za správne.   

3.6.Akékoľvek iné situácie, ktorých riešenie neupravuje tento štatút, posudzuje komisia v zložení dramaturg, kreatívny producent, 

producent a režisér programu.  O rozhodnutí komisie je vyhotovený zápis.  

3.7. Súťažiaci sú povinní pred účasťou v súťaži potvrdiť svoj súhlas s pravidlami televíznej súťaže „Fenomén 21“ vlastnoručným 

podpisom.   

3.8.Osobné údaje: Účasťou v súťaži „Fenomén 21“ 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 spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle 

súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov. 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.  

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje súťažiaci organizátorovi a producentovi dobrovoľne bez teritoriálneho 

obmedzenia na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov a je ho možné kedykoľvek 

písomne, formou doporučeného listu doručeného RTVS a goodtv s.r.o odvolať. RTVS a goodtv s.r.o sú oprávnené spracovávať 

osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcej vety odvolaný.  

 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

http://www.rtvs.org/
mailto:zodpovednaosoba@rtvs.sk


 
 

 

4.1.Plnenia poskytnuté  v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. 

4.2.V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ. 

4.3.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť výkon súťažiaceho do vysielania.   

4.4.Vyhlasovateľ je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa 

riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.  

4.5.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka súťaž odvolať. 

4.6. Platnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a 

účinnosť dňom jeho zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.12.2021 

 

 

 


