ŠTATÚT TELEVÍZNEJ SÚŤAŽE
TRAF TO!
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Názov súťaže:

Súťaž TRAF TO! (ďalej len „súťaž“ alebo „program“)

1.2 Forma súťaže:

Verejná súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov.
Vedomostná súťaž so zábavnými prvkami.
1.3 Vyhlasovateľ (organizátor) súťaže :

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
v spolupráci so spoločnosťou Promea Communication s.r.o., Tvarožkova 8, 81103 Bratislava

1.4 Termín a periodicita:
Súťaž sa vysiela od januára do júna 2023 v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou
RTVS.
1.5 Zámer súťaže :

Vedomostná súťaž, ktorej cieľom je zábavným spôsobom sprostredkovať fakty.

1.6 Umiestnenie vo vysielaní:

Súťaž bude vysielaná v jarnej štruktúre RTVS na programovej službe Jednotka.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1 Prihlásenie do súťaže:

Do súťaže je možné prihlásiť sa na základe prihlasovacieho formulára zverejneného na webe RTVS.
Uchádzači, ktorí majú záujem prihlásiť sa do súťaže, môžu vyplniť prihlasovací formulár na webovej
stránke RTVS: www.rtvs.sk/trafto
2.2 Podmienky účasti v súťaži:
2.2.1.

Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí v dobe výroby programu dovŕšili vek najmenej 15 rokov,
sú občanmi Slovenskej republiky, rozumejú a dohovoria sa správne po slovensky.
2.2.2.
Súťažiť nesmú zamestnanci a spolupracovníci RTVS, ani Promea Communication s.r.o.,
vrátane ich blízkych rodinných príslušníkov. Súťažiť nesmú členovia štábu, ktorí sa podieľajú na
príprave a výrobe programu a ich rodinní príslušníci.
2.2.3.
Prihlásiť sa musí trojčlenný tím, pričom je povinný v registrácii uviesť aj meno
náhradníka. Súťažné tímy si v prihlasovacom formulári musia zvoliť súťažné meno svojho tímu
na základe spoločných záujmov (napr. Farmári) alebo rodinnej príslušnosti (napr. Novákovci)
2.2.4.
Účasť na súťaži si nie je možné žiadnym spôsobom vynútiť. Vyplnenie registračného formulára

nie je zárukou účasti na samotnej súťaži.
O výbere jednotlivých tímov rozhoduje spoločnosť PROMEA COMMUNICATION s.r.o.
2.3. Pravidlá účasti v televíznej súťaži:
2.3.1.
Súťažiaci sú povinní dostaviť sa na výrobu programu včas, podľa pokynov výrobného štábu, v
stave spôsobilom na účinkovanie v súťaži. Súťažiť nemôžu súťažiaci, ktorí javia známky opitosti,
vplyvu omamných látok, v nevhodnom oblečení, chorí alebo zranení.
2.3.2.
Pred výrobou programu udelia súťažiaci RTVS súhlas na to, aby zvukové, obrazové a
zvukovoobrazové záznamy ich osoby, vrátane mena a priezviska, boli použité vo vysielaní RTVS,
špeciálne v upútavkách, bez časového obmedzenia a bez akýchkoľvek finančných nárokov voči
RTVS. RTVS je oprávnená, v záujme propagácie súťaže (napr. v tlači, na billboardoch, v
internetovej sieti či iných prostriedkoch), používať všetky materiály získané pri výrobe programu
bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich na odmenu, či iné vyrovnanie.
2.3.3.
Každý súťažný tím výhrou v relácii automaticky postupuje do nakrúcania ďalšej relácie.
2.3.4.
Súťažný tím sa môže zúčastniť maximálne 3 relácií za sebou.
2.3.5.
Súťažný tím sa môže súťaže zúčastniť opäť po roku od svojho ostatného účinkovania.
2.4. Pravidlá súťaže a vyhodnocovanie:
2.4.1.
Súťaž sa skladá z jednotlivých kôl /celkovo šesť kôl/, pričom súťažiaci sa snažia počas kôl nahrať
čo najvyšší počet bodov.
2.4.2.
Pred každým súťažným kolom si vždy jeden člen tímu náhodne vyžrebuje jednu tému /z celkovo
ôsmych/, ktorej sa dané tvrdenie bude týkať. Poradie výberu pri dvoch nových tímoch sa určuje
na základe žrebovania. Súťažný tím, ktorý súťažil v predchádzajúcej časti má právo žrebovania
témy automaticky až v druhom kole. Ako prvý žrebuje zástupca nového súťažného tímu.
2.4.3.
Úlohou súťažiacich v jednotlivých súťažných kolách je vyraďovať nepravdivé možnosti odpovedí
na základe istého tvrdenia. Jedna zo zobrazených možností je vždy správna.
2.4.4.
Počet možností závisí od daného súťažného kola. V 1. a 2. súťažnom kole súťažiaci vidia 4
možnosti. V 3. a 4. súťažnom kole vidia 6 možností a v 5. a 6. súťažnom kole 8 možností.
2.4.5.
V prípade, ak súťažiaci trafia pravdivú odpoveď – získava ich súper bodovú hodnotu daného kola
vynásobenú počtom nepravdivých možností, ktoré ešte na tabuli zostali.
/Príklad: V prípade, ak sú na tabuli 4 možnosti a súťažný tím trafí pravdivú odpoveď, tak súperiaci
tím získava body vynásobené zvyšnými 3 možnosťami.
2.4.6.
Po každom kole vidia diváci aj súťažiaci v štúdiu verifikačné video so správnou odpoveďou.
2.4.7.
Súťažiaci majú počas súťaže k dispozícii tri žolíky, ktoré môžu použiť kedykoľvek počas trvania
súťažnej relácie.
ŽOLÍK 1 – POSUNIEM ĎALEJ: súťažiaci na súťažnú otázku neodpovedá a možnosť odpovede
posúva na svojich súperov.

ŽOLÍK 2 – DVOJNÁSOBNÉ BODY: Súťažiaci použitím tohto žolíka zdvojnásobia bodovú hodnotu danej
odpovede /napríklad v poslednom kole sa správne trafená odpoveď za 30 bodov zdvojnásobí na
hodnotu 60 bodov./
ŽOLÍK 3 – VYMAŽ: Súťažný tím môže požiadať o vymazanie jednej z odpovedí. Pri vymazaní odpovede
nezískavajú žiadne body, len si vylepšia šance na trafenie odpovede.
2.4.8 Bodové hodnoty:
1. KOLO: 10 bodov za každú trafenú odpoveď /maximálny počet získaných bodov 30/
2. KOLO: 10 bodov za každú trafenú odpoveď /maximálny počet získaných bodov 30/
3. KOLO: 20 bodov za každú trafenú odpoveď /maximálny počet získaných bodov 100/
4. KOLO: 20 bodov za každú trafenú odpoveď /maximálny počet získaných bodov 100/
5. KOLO: 30 bodov za každú trafenú odpoveď /maximálny počet získaných bodov 210/
6. KOLO: 30 bodov za každú trafenú odpoveď /maximálny počet získaných bodov 210/
2.4.9. Rozstrel /Nerozhodný stav/
V prípade nerozhodného stavu po 6. kole nasleduje rozstrelová otázka.
Tá sa graficky zobrazí na obrazovke, pričom súťažiaci dávajú svoj tip.
/Príklad: Koľko metrov meria Mont Blanc?/ Slovne odpovedá iba jeden z členov tímu.
Súťažiaci, ktorý trafil bližšie, postupuje do finále.
2.4.10. Finále
Oprávnení hrať finále sú všetci traja súťažiaci tímu, ktorý získal v súťaži vyšší počet bodov,
alebo bližšie trafil odpoveď v rozstrelovej otázke.
Vo finále položí moderátor súťažnému tímu 1 súťažnú otázku.
V súťažnom kole majú súťažiaci 60 sekúnd na to, aby rozdeľovali odpovede na základe zadania.
Súťažiacim sa postupne zobrazujú odpovede, pričom ich úlohou je ich podľa zadania rozdeliť
do dvoch skupín. Pri každej správne zaradenej odpovedi získa súťažiaci do banku finančnú sumu.
V prípade nesprávneho zaradenia odpovede sa časomiera zastavuje, nahraná suma peňazí zostáva
v banku a na miesto prvého súťažiaceho prichádza druhý súťažiaci. Ten pokračuje v hre, pričom
časomer sa štartuje od momentu, v ktorom nesprávne zaradil odpoveď súťažiaci pred ním.
Rovnaký princíp sa opakuje aj pri treťom súťažiacom z tímu.
Finále sa končí v okamihu, kedy sú z hry vyradení všetci traja súťažiaci súťažného tímu
alebo po uplynutí určeného času.
2.5 Cena súťaže
2.5.1.
Víťaza danej súťažnej relácie vyhlási moderátor po spočítaní finálneho počtu bodov.
2.5.2.
Maximálna suma získanej sumy v relácii je 1.000 eur.
2.5.3.
FINÁLOVÉ ROZDELENIE VÝHIER:
Správne zaradená prvá odpoveď: 20 eur
Správne zaradená druhá odpoveď: 20 eur
Správne zaradená tretia odpoveď: 20 eur
Správne zaradená štvrtá odpoveď: 30 eur
Správne zaradená piata odpoveď: 30 eur
Správne zaradená šiesta odpoveď: 30 eur
Správne zaradená siedma odpoveď: 40 eur
Správne zaradená ôsma odpoveď: 40 eur
Správne zaradená deviata odpoveď: 40 eur

Správne zaradená desiata odpoveď: 50 eur
Správne zaradená jedenásta odpoveď: 50 eur
Správne zaradená dvanásta odpoveď: 50 eur
Správne zaradená trinásta odpoveď: 60 eur
Správne zaradená štrnásta odpoveď: 60 eur
Správne zaradená pätnásta odpoveď: 60 eur
Správne zaradená šestnásta odpoveď: 80 eur
Správne zaradená sedemnásta odpoveď: 80 eur
Správne zaradená osemnásta odpoveď: 80 eur
Správne zaradená devätnásta odpoveď: 90 eur
Správne zaradená dvadsiata odpoveď: 100 eur
2.6.Odovzdanie ceny :
Potvrdenie o výhre a výške výhry v jednotlivých kolách súťaže vydáva zástupca RTVS - producentka
Helena Osvaldová alebo ňou poverený vedúci výrobného štábu. Akákoľvek výhra vyplácaná podľa tohto
štatútu sa medzi súťažiacich nerozdeľuje, RTVS 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 RTVS 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 RTVS zbaviť sa záväzku na zaplatenie celej výhry podľa predchádzajúcej
vety.
RTVS poukáže získanú finančnú sumu do 30. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol
program odvysielaný.
2.7. 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 neprevyšujúce hodnotu 350,- EUR.
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. Daňovú povinnosť si
musí splniť každý výherca sám za seba. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či
vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim.
2.8. Ostatné ustanovenia súťaže :
Súťažiaci sú povinní pred začiatkom nakrúcania súťaže potvrdiť písomne svoj súhlas s pravidlami súťaže.
V prípade veľmi vážnych technických či iných problémov má zástupca vyhlasovateľa súťaže právo
anulovať chybou postihnutú časť súťaže a následne pokračovať v súťaži od momentu, keď bola ešte
regulárna.
Ak to nie je objektívne možné, pokračuje sa v súťaži od začiatku príslušného kola, ak ani to nie je možné,
anuluje sa celý doterajší priebeh súťaže. Súťaž sa začne od začiatku.
Protesty proti priebehu súťaže, proti neuznaniu odpovede, resp. proti uznaniu súperovej odpovede môžu
súťažiaci podávať výlučne ústne, a to bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest.
Odpovede sa overujú prostredníctvom internetu v maximálnom časovom limite 20 minút.
Protesty sa podávajú výhradne na mieste nakrúcania zástupcovi vyhlasovateľa súťaže. Protesty musia
obsahovať popis skutočnosti, ktorú súťažiaci napadá a stručné odôvodnenie, prečo ju považuje za
nesprávnu. Protesty podané oneskorene alebo nespĺňajúce uvedené požiadavky budú zamietnuté.
Protesty na mieste výroby programu posudzuje vyhlasovateľ súťaže alebo osoby ním poverené.
V prípade technických problémov sa záznam súťaže v potrebnej miere zopakuje a súťažiaci sú povinní
odpovedať rovnako, ako pri prvom zázname.
Súťažiaci po skončení súťaže svojim podpisom potvrdia, že súťaž prebehla podľa pravidiel a že s jej
výsledkom súhlasia.
Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im v súvislosti s účasťou v súťaži vznikli.

2.9. Osobné údaje
Účasťou v súťaži „ TRAF TO! “ 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.
2.9. Propagácia:
Súťaž je propagovaná vo vysielaní televíznej programovej služby, na webovej stránke RTVS, organizačná
zložka Slovenská televízia a na sociálnych sieťach.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1.1.

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.
3.1.2.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka súťaž odvolať.
Dňom účinnosti tohto štatútu zaniká platnosť Štatútu televíznej súťaže TRAF TO!
3.2. PLATNOSŤ ŠTATÚTU :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie
Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť 31.12.2023.

