Štatút televíznej súťaže „TV ŠANCA“

I.

ÚVOD

Tento štatút obsahuje pravidlá televíznej súťaže s názvom „TV ŠANCA“, ktorá je súčasťou cyklického
televízneho programu pozostávajúceho z 260 relácií s predpokladanou dĺžkou každej jednej relácie
cca 26 minút s pracovným názvom „TV ŠANCA“ (ďalej aj ako „program“; jednotlivé relácie programu
sa ďalej označujú aj ako „relácia“), ktorého obsahom je najmä priebeh súťaže.
Relácie majú byť v Slovenskej republike vysielané niektorou z televíznych programových služieb,
ktorých vysielateľom je Rozhlas a televízia Slovenska, so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava,
IČO: 47 232 480, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.
1922/B (ďalej aj ako „RTVS“), pričom môžu byť použité aj inak, vrátane ich sprístupňovania verejnosti
prostredníctvom internetových stránok, a to najmä www.rtvs.sk a ich vysielania prostredníctvom
internetu na www. tipos . sk, ktorého vysielateľom je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť,
a.s., zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B, IČO:
31 340 822, so sídlom Brečtanová č.1, 830 07 Bratislava (ďalej aj ako „TIPOS“ alebo „spoločnosť
TIPOS“).
Konečné vyhotovenie programu (t.j. vytvorenie, predvedenie relácií a výroba ich audiovizuálnych
záznamov) zabezpečuje spoločnosť LOCO AGENCY s. r. o., zapísaná do obchodného registra
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 62563/B, IČO: 45 347 581, so sídlom Lamačská
cesta 97, 841 03 Bratislava (ďalej aj ako „LOCO AGENCY“ alebo „producent“) so spoločnosťou TIPOS.
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SÚŤAŽ A PROGRAM

Organizátorom súťaže je RTVS.
Súťaž propaguje a podporuje najmä RTVS prostredníctvom televíznych programových služieb,
ktorých je vysielateľom a prostredníctvom internetových stránok, ktorých je prevádzkovateľom.
Názov súťaže je „TV ŠANCA“.
Súťaž sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súčasťou obsahového vyjadrenia relácií môže byť hra označená ako „TV ŠANCA“, ktorá nie je
súčasťou súťaže. Organizátor upozorňuje, že hra „TV ŠANCA“ je jednou z hier lotérie pokladničných
dokladov s názvom „Národná bločková lotéria“ (ďalej aj ako „Lotéria“), na ktorej prevádzkovanie bola
udelená licencia spoločnosti TIPOS, ktorá je aj prevádzkovateľom Lotérie. Lotéria (vrátane hry „TV
ŠANCA“) je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Organizátor upozorňuje, že nie je prevádzkovateľom Lotérie, a preto súťažiacim v súvislosti s Lotériou
(vrátane hry „TV ŠANCA“) nemôžu vzniknúť voči organizátorovi žiadne práva.
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 26.09.2016 do 31.12.2017.
Obsahom relácií je najmä zachytenie priebehu súťaže a hry „TV ŠANCA“ a všetkých udalostí
predchádzajúcich súťaži a hre „TV ŠANCA“, alebo s nimi súvisiacimi.
O stvárnení a konečnej podobe programu a jednotlivých relácií rozhodujú po dohode spoločnosti
RTVS, LOCO AGENCY a TIPOS v súlade s právnymi predpismi.

9.

Ceny do súťaže zabezpečuje spoločnosť LOCO AGENCY, ktorá ich obstaráva od konečných
poskytovateľov.

III.

TERMÍNY

Vysielanie relácií, ktorých obsahom je súťaž, je plánované v premiére niektorou z programových
služieb, ktorých vysielateľom je RTVS, od 09.01.2017, v súlade s platnou televíznou programovou
štruktúrou danej televíznej programovej služby podľa rozhodnutia RTVS. Rovnako bude relácia, ktorej
obsahom je súťaž, vysielaná spoločnosťou TIPOS podľa jej rozhodnutia.
Nakrúcanie jednotlivých relácií je plánované od 18.11.2016 v priestoroch určených organizátorom
súťaže.

IV.
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ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
a) sa preukáže registračným kódom vyžrebovaným v prvej fáze hry „TV ŠANCA“ Lotérie a
prideleným TV kódom; b) dovŕšila 18 rokov veku;
c) je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „súťažiaci“).
Súťažiaci majú v súťaži rovnaké postavenie.
Celkový počet súťažiacich v súťaži v jednej relácii je celkom 4, pričom súťažiaci sa môže zúčastniť
súťaže v 1 relácii podľa rozhodnutia LOCO AGENCY alebo spoločnosti TIPOS.
Ak počet súťažiacich, ktorí sa preukážu registračným kódom vyžrebovaným v prvej fáze hry „TV
ŠANCA“ Lotérie a prideleným TV kódom v jednej relácii bude nižší, ako je celkový počet súťažiacich
v súťaži podľa predchádzajúcej vety, tak títo budú doplnení potrebným počtom súťažiacich, ktorí sa
prihlásili do súťaže a boli do nej vybratí producentom. Každá osoba sa môže zúčastniť súťaže
spravidla jedenkrát za 2 kalendárne mesiace, pokiaľ RTVS, LOCO AGENCY alebo spoločnosť TIPOS
neurčí inak; RTVS, alebo producent, alebo spoločnosť TIPOS umožnia účasť v súťaži častejšie
spravidla v prípade, ak to bude potrebné z dôvodu absencie potrebného počtu súťažiacich v súťaži v
jednej relácii.
Všetky osoby, ktoré boli vyžrebované v prvej fáze hry „TV ŠANCA“ Lotérie pozýva na nakrúcanie
príslušnej relácie producent telefonicky a informuje ich o termíne prípravy a nakrúcania príslušnej
relácie v dostatočnom časovom predstihu s čím organizátor a spoločnosť TIPOS súhlasia.
Predpokladom účasti takejto osoby, ako súťažiaceho v súťaži je riadne, úplné a pravdivé vyplnenie
prihlasovacieho formulára pred začiatkom nakrúcania príslušnej relácie, v ktorom vyjadrí svoj
bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže. Ak sa záujemca o účasť v súťaži nezúčastní prípravy a
nakrúcania relácie v stanovenom termíne, jeho účasť v súťaži zaniká. Pred nakrúcaním relácie je
súťažiaci povinný vyplniť prihlasovací formulár, ktorý musí byť vyplnený úplne, riadne a pravdivo.
Súťažiaci v ňom vyjadrí svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže. Nakrúcania relácie sa môže
zúčastniť súťažiaci iba osobne.
Každý súťažiaci je povinný na požiadanie organizátorovi súťaže a spoločnosti TIPOS, alebo osobe
nimi určenej (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent), predložiť doklady, ktoré
potvrdia vek a totožnosť súťažiaceho (napr. občiansky preukaz a/alebo platný pas).
Všetky osobné údaje a/alebo akékoľvek informácie, ktoré súťažiaci poskytne organizátorovi,
producentovi, spoločnosti TIPOS, alebo osobám nimi určeným musia byť pravdivé, úplné a presné a
nesmú nijakým spôsobom zavádzať.
Organizátor súťaže alebo ním určená osoba (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj
producent), má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho z účasti na nakrúcaní relácie a zo súťaže, ak
zistí, že osobné údaje a/alebo akákoľvek z informácií, ktoré súťažiaci poskytol organizátorovi súťaže,
producentovi, spoločnosti TIPOS alebo osobám nimi určeným, sú nepravdivé, neúplné, nepresné
alebo zavádzajúce, ak súťažiaci poruší pravidlá súťaže a podmienky súťaže stanovené organizátorom
súťaže (ďalej aj ako „Pravidlá súťaže“) alebo tento štatút súťaže alebo pokyny producenta alebo
organizátora súťaže.
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Organizátor upozorňuje, že nakoľko hra „TV ŠANCA“ nie je súčasťou súťaže, ale je súčasťou Lotérie
(hoci môže byť obsahom tej istej relácie), o vylúčení osoby z tejto hry je oprávnená rozhodnúť výlučne
iba spoločnosť TIPOS.
Vyplnením prihlasovacieho formulára sa súťažiaci zároveň zaväzuje, že sa bezplatne osobne a na
vlastné náklady a nebezpečenstvo zúčastní nakrúcania relácie (v ktorej bude zaznamenaný priebeh
súťaže, ktorej sa súťažiaci zúčastnil) a v nej bezplatne osobne vytvorí výkon nemajúci povahu
umeleckého výkonu.
Súťažiaci berie na vedomie, že priebeh súťaže a jeho účasť v súťaži sa bude obrazovo i zvukovo
zaznamenávať.
Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže, alebo ním určenej osobe (organizátor rozhodol,
že takouto osobou je aj producent) údaje o akomkoľvek trestnom a/alebo občianskoprávnom konaní,
ktoré sa proti nemu vedie a/alebo viedlo, ako aj o všetkých rozhodnutiach, ktorými mu bola uložená
akákoľvek povinnosť, alebo sankcie, ktoré neboli ku dňu účasti v súťaži vykonané, a ktoré by mohli
akýmkoľvek spôsobom zmariť alebo sťažiť účasť súťažiaceho v súťaži alebo nakrúcanie programu,
alebo negatívne ovplyvniť povedomie verejnosti o súťaži alebo programe.
Súťažiaci ako dotknutá osoba podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhlasuje a potvrdzuje, že zodpovedá za správnosť
a pravdivosť osobných údajov uvedených v prihláške alebo prihlasovacom formulári. Súťažiaci
vyjadruje súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov organizátorovi, producentovi a
spoločnosti TIPOS za účelom identifikácie dotknutej osoby ako účinkujúceho, spolupracujúceho
akýmkoľvek spôsobom s organizátorom, producentom a spoločnosťou TIPOS pri výrobe a/alebo
vysielaní audiovizuálnych diel vrátane televíznych relácií a zabezpečenia s tým súvisiacich činností.
Súčasne súťažiaci vyhlasuje, že bol poučený a je si vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Podaním prihlášky alebo prihlasovacieho formulára súťažiaci potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s
týmto štatútom a Pravidlami súťaže a zároveň sa zaväzuje tieto dodržiavať.
Podaním prihlášky alebo prihlasovacieho formulára súťažiaci berie na vedomie, že všetky materiály
(napr. zvukové, obrazové, audiovizuálne záznamy, podobizne, fotografie), ktoré poskytne RTVS,
producentovi alebo spoločnosti TIPOS pre potreby nakrúcania relácie a/alebo programu môžu byť
použité pri nakrúcaní ktorejkoľvek z relácií a ich použití alebo ich propagácii, s čím súhlasí.
Súťažiaci je povinný dodržiavať Pravidlá súťaže stanovené organizátorom súťaže, tento štatút súťaže
a pokyny organizátora súťaže (resp. ním určenej osoby), týkajúce sa priebehu súťaže a jeho účasti v
nej a pokyny producenta (resp. ním určenej osoby), týkajúce sa nakrúcania relácie a účasti
súťažiaceho na nakrúcaní relácie.
Súťažiaci osvedčuje vedomosť o tom, že organizátor súťaže je oprávnený upraviť Pravidlá a
podmienky súťaže podľa svojho uváženia.
Každé rozhodnutie organizátora súťaže (resp. ním určenej osoby; organizátor rozhodol, že takouto
osobou je aj producent) je konečné a nemožno voči nemu vzniesť žiadny opravný prostriedok.

V.
1.

2.
3.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovno-právnom, občiansko-právnom, obchodnoprávnom, či inom obdobnom právnom vzťahu k RTVS, LOCO AGENCY a ani osoby blízke týmto
osobám (ustanovenie § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov), ani osoby spolupracujúce priamo alebo nepriamo na výrobe programu, alebo jednotlivých
relácií; to neplatí pokiaľ ide o súťažiacich, ktorí sa preukážu registračným kódom vyžrebovaným v
prvej fáze hry „TV ŠANCA“ Lotérie a prideleným TV kódom.
Nakoľko hra „TV ŠANCA“ nie je súčasťou súťaže, organizátor pre vylúčenie pochybností uvádza, že
ustanovenie predchádzajúcej vety neupravuje podmienky účasti v hre „TV ŠANCA“; podmienky a
možnosť účasti v hre „TV ŠANCA“ upravuje Herný plán Lotérie.
Producent pozve súťažiacich na nakrúcanie relácie.
Organizátor súťaže, alebo osoba ním určená (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj
producent), má právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek zo súťažiacich, podľa svojho uváženia.

4.

5.

Po nastrojení audio technikou, nesmie súťažiaci bez súhlasu producenta opustiť miesto nakrúcania
(štúdio).
Každá súťaž pozostáva z dvoch samostatných súťažných kôl a finále. Na konci niektorých relácií po
skončení súťaže podľa rozhodnutia spoločnosti TIPOS a v súlade s Herným plánom Lotérie sa
uskutoční hra „TV ŠANCA“.
Jednotlivé časti súťaže a ich pravidlá:
1. kolo:
a) súťaží dvojica súťažiacich podľa prideleného poradia; súťažiaci s nižším poradovým číslom si ako
prvý vyžrebuje číslo, resp. hodnotu, určujúcu kto začína súťažiť ako prvý. Súťažiaci s vyšším
poradovým číslom si rovnako vyžrebuje číslo, resp. hodnotu určujúcu poradie. Súťažiť začína ten
súťažiaci, ktorý si takto vyžrebuje vyššie číslo, resp. hodnotu;
b) je pripravených niekoľko tajničiek, z nich každá je v maximálnej dĺžke 120 políčok (medzera medzi
slovami je počítaná za jedno políčko);
c) súťažiaci hádajú tajničky v danom časovom limite 4 minúty;
d) v tajničkách sú použité písmená slovenskej abecedy (slovenská abeceda je abeceda, ktorá sa
používa na zápis slovenčiny. Pozostáva zo 46 písmen modifikovanej latinky, modifikovanej
použitím zložiek (DZ, DŽ, CH) a diakritických znamienok: dĺžeň (´), mäkčeň (ˇ), dve bodky (¨),
vokáň (ˆ).): A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô,
P, Q, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž, a obsahuje samohlásky (A, Á, Ä, E, É, I, Í, O, Ó,
Y, Ý, U, Ú), spoluhlásky (B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, F, G, H, CH, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, P, Q, R, Ŕ, S,
Š, T, Ť, V, W, X, Z, Ž) a dvojhlásky (IA, IE, IU, Ô);
- dvojhlásky „IA“, „IE“, „IU“ sú chápané ako dve samostatné písmená,
- hlásky „CH“, „DZ“ a „DŽ“ tvoria dve písmená, ale súčasne tvoria jeden znak abecedy, a teda
budú zobrazené v jednom políčku,
- hlásky modifikované diakritickým znamienkom „dĺžeň (´)” (Á, É, Í, Ó, Ú, Ý, Ĺ, Ŕ) sú považované
za totožné s hláskami nemodifikovanými (A, E, I, O, U, Y, L, R) (napr. “Á” sa zobrazí po vyžiadaní
si “A”);
- hlásky modifikované diakritickými znamienkami „mäkčeň (ˇ)” (Č, DŽ, Š, Ž, Ť, Ď, Ň, Ľ), “dve bodky
(¨)”(Ä), “vokáň (ˆ)” (Ô) sú považované za samostatné hlásky (napr. “Š” sa nezobrazí po vyžiadaní
si hlásky “S”,
- samohlásky si súťažiaci môže vypýtať až po nahratí určitého počtu bodov, ktorý je stanovený
na 8 a viac bodov. V prípade, že sa súťažiaci pomýli a vypýta si samohlásku skôr ako splní túto
podmienku, zaznie zvukový signál, ktorý ho na to upozorní a musí si vypýtať spoluhlásku;
e) po vyslovení hlásky sú súťažiaci povinní uviesť ľubovoľné pomocné slovo (M ako Martin, P ako
Peter atď.). Pomocné slová nie sú stanovené, určujúca je iba zrozumiteľnosť a nezameniteľnosť s
iným písmenom. Ak súťažiaci pomocné slovo neuviedol, nemôže následne uplatňovať reklamáciu
ani protest;
f) na pokyn moderátora súťažiaci háda písmeno tajničky. V prípade, že súťažiaci uhádol písmeno
tajničky, je základný počet bodov násobený toľkokrát, koľkokrát tajnička dané písmeno obsahuje.
Potom pokračuje v súťaži. Ďalšiu hlásku, si súťažiaci môže vypýtať až po grafickom zobrazení sa
predchádzajúcej hlásky v tajničke. Ak si súťažiaci vypýta hlásku, ktorá je v tajničke už odhalená,
daná hláska v tajničke zabliká a zaznie zvukový signál, ktorý ho na to upozorní a v súťaži pokračuje
druhý súťažiaci. Ten si musí vypýtať inú hlásku. Ak by neuhádol písmeno, tiež pokračuje v súťaži
druhý súťažiaci. Rovnaké pravidlo platí, ak neurčí súťažné písmeno v danom časovom limite (5
sekúnd) ani po opakovanej výzve moderátora. Hláska sa hráčovi započíta až v momente
zobrazenia v tajničke;
g) súťažiaci, ktorý sa domnieva, že pozná tajničku, sa môže prihlásiť k jej uhádnutiu aj skôr, než sa
vyčerpajú všetky písmená obsiahnuté v tajničke. Súťažiaci, ktorý sa prihlási a svoj úmysel hádať
tajničku, potvrdí moderátorovi (na potvrdenie má časový limit 5 sekúnd), musí tajničku hádať. V
opačnom prípade platí rovnaké pravidlo, akoby tajničku neuhádol. Prihlásiť sa môžu obaja súperi,
prednosť však má súťažiaci, ktorý práve hrá. V tomto prípade sa neháda písmeno, ale celé správne
znenie tajničky. Ak súťažiaci, ktorý práve hrá, nevyužije šancu hádať tajničku (na rozhodnutie má
časový limit 5 sekúnd), ponechá si doteraz nahrané body a právo hádať tajničku prechádza na
druhého súťažiaceho. Rovnaké pravidlo platí, ak neuhádne tajničku v danom časovom limite (5

sekúnd). Za bezchybné vylúštenie tajničky získava súťažiaci všetky body za neodhalené písmenká
a naviac ešte prémiu v stanovenej výške a právo na hru prechádza na druhého súťažiaceho;
h) ak súťažiaci neuhádne tajničku úplne presne (správne, musí odznieť každé slovo zrozumiteľne,
bez ohľadu na to, či už sú jednotlivé hlásky slova v tajničke zobrazené alebo nezobrazené), stráca
celú doteraz získanú čiastku a právo pokračovať v súťaži prechádza na druhého súťažiaceho.
Neúspešný súťažiaci zostáva v súťaži a hneď ako na neho prichádza rad, začína opäť od nuly;
i) po uhádnutí posledného písmena v tajničke, sa tajnička považuje za vylúštenú a súťažiaci, ktorý
posledné písmenko uhádol, automaticky získava prémiu za vylúštenie tajničky;
j) každé kolo súťaže ukončuje časový signál; v prípade, že nie je uhádnutá posledná tajnička v limite
určenom pre súťaž, moderátor prezrádza jej znenie a súťažné kolo končí; ak súťažiaci v časovom
limite začal hádať tajničku, ale nestihol ju povedať celú v časovom limite kola, tak nezískava prémiu
25 bodov, ale ponechá si doteraz nahrané body;
k) v každom kole hry získava súťažiaci za každé správne uhádnuté písmeno 1 bod a prémiu 25 bodov
za každú uhádnutú tajničku;
l) ak na konci súťažného kola, alebo finále nastane rovnosť bodov, dostanú súťažiaci „rozstrelovú“
tajničku; táto sa riadi rovnakými pravidlami, ako tajnička v danom súťažnom kole alebo finále;
tajničku budú hádať až do jej úplného vylúštenia; hrať začína súťažiaci, ktorý začal dané súťažné
kolo ako prvý; víťaz „rozstrelovej“ tajničky vyhráva dané súťažné kolo alebo finále; v prípade
opätovnej rovnosti bodov, sa táto situácia bude opakovať až do momentu, kým nebude jasný víťaz
súťažného kola alebo finále;
m) súťažiaci, ktorý v 1. kole získal vyšší počet bodov, získava vecnú cenu – výhru (vecnú cenu a
spôsob jej získania určuje organizátor, ktorý týmto poveruje aj producenta, pričom spôsob získania
ceny – výhry môže byť určený aj tak, že táto bude vyberaná z viacerých možností spôsobom podľa
rozhodnutia producenta); víťaz súťažného kola, postupuje do finále, zároveň ostáva v žrebovaní
hry „TV ŠANCA“ spoločnosti TIPOS;
n) neúspešný súťažiaci ostáva v žrebovaní hry „TV ŠANCA“ spoločnosti TIPOS;
2. kolo:
a) súťaží nasledujúca dvojica súťažiacich; súťažiaci s nižším poradovým číslom si ako prvý vyžrebuje
číslo, resp. hodnotu, určujúcu kto začína súťažiť ako prvý. Súťažiaci s vyšším poradovým číslom
si rovnako vyžrebuje číslo, resp. hodnotu určujúcu poradie. Súťažiť začína ten súťažiaci, ktorý si
takto vyžrebuje vyššie číslo, resp. hodnotu;
b) súťažiaci hádajú tajničky v danom časovom limite 4 minúty;
c) sa inak riadi rovnakými pravidlami ako prvé kolo.
Finále
a) sa zúčastnia súťažiaci, ktorí postúpili z prvého a druhého kola; súťažiaci s nižším poradovým číslom
si ako prvý vyžrebuje číslo, resp. hodnotu, určujúcu kto začína súťažiť ako prvý. Súťažiaci s vyšším
poradovým číslom si rovnako vyžrebuje číslo, resp. hodnotu určujúcu poradie. Súťažiť začína ten
súťažiaci, ktorý si takto vyžrebuje vyššie číslo, resp. hodnotu; b) súťažiaci hádajú tajničky v danom
časovom limite 5 minút;
c) sa inak riadi rovnakými pravidlami ako prvé a druhé kolo; spravidla v ňom však súťažiaci môže
získať cenu/y vo vyššej hodnote.
6.
7.

Organizátor súťaže urobí úkony potrebné na to, aby v priebehu súťaže bola zabezpečená rovnosť
všetkých súťažiacich.
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 a vedúcemu výroby, prípadne inej nimi 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 relácie posudzuje porota zložená z dramaturga, režiséra a vedúceho výroby relácie, ak
organizátor neurčí inak. Až do prípadného opačného rozhodnutia poroty platí, že sú pôvodné
rozhodnutia organizátora považované za správne.

8.

V prípade akéhokoľvek sporu o funkčnosť akéhokoľvek prvku súťaže, zariadenia použitého pri súťaži
alebo obsahu tohto štatútu je rozhodnutie organizátora súťaže, alebo ním určenej osoby, konečné.

VI.
1.
2.

3.

4.

5.

Súťažiaci majú v priebehu súťaže možnosť získať jednu alebo viac výhier.
Úspešnejšieho súťažiaceho každého súťažného kola a finále bude moderátor informovať o výhre,
ktorú môže v tejto časti súťaže získať. Organizátor (ktorý týmto poveruje aj producenta) je oprávnený
zo závažných dôvodov (najmä v prípade, ak konečný poskytovateľ výhry už cenu, ktorá je predmetom
výhry, nemá na sklade alebo túto nevie zabezpečiť od svojich dodávateľov v primeranej lehote) zmeniť
cenu, ktorá je predmetom výhry a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť súťažiacemu, ktorému vzniklo
právo na výhru. Ak organizátor využije svoje právo podľa predchádzajúcej vety, hodnota skutočne
poskytnutej výhry musí byť rovnaká alebo vyššia ako pôvodnej výhry.
Súťažiaci je povinný v deň nakrúcania relácie bezprostredne po jeho skončení podpísať protokol o
výhre (ďalej aj ako „Protokol o výhre“); v opačnom prípade jeho právo na výhry zaniká; to neplatí
pokiaľ ide o výhry v časti súťaže označenej ako „TV ŠANCA“ od spoločnosti TIPOS.
Jednotlivé výhry môžu byť odovzdané výhercovi bezprostredne po skončení nakrúcania relácie alebo
neskôr v súlade s dohodou spoločnosti LOCO AGENCY s konečnými poskytovateľmi výhier za
podmienok, o ktorých bude súťažiaci informovaný v Protokole o výhre; ak v Protokole o výhre nebude
uvedená iná lehota, tak najneskôr do 30 kalendárnych dní od vysielania relácie, v ktorej cenu získal,
v premiére televíznou programovou službou na území SR, najneskôr však do 60 kalendárnych dní od
nakrúcania príslušnej relácie.
Organizátor súťaže upozorňuje, že ak hodnota výhry presiahne sumu vo výške 350,- Eur (slovom:
„tristopäťdesiat eur“) vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je súťažiaci povinný zdaniť výhru podľa
§ 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ako ostatný príjem v
daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Organizátor súťaže má
povinnosť podľa § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť príslušnému súťažiacemu hodnotu výhry alebo ceny
(s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora súťaže alebo poskytovateľa
výhry. 6. Organizátor upozorňuje, že ustanovenia tohto článku sa netýkajú hry „TV ŠANCA“, nakoľko
táto nie je súčasťou súťaže. Organizátor upovedomuje, že podľa vyjadrenia spoločnosti TIPOS
podmienky vzniku práva na výhru v tejto hre, odovzdanie prípadných výhier a ďalšie skutočnosti
týkajúce sa účasti v Lotérii (a teda aj hry „TV ŠANCA“) sú obsiahnuté v Hernom pláne Lotérie,
zverejnenom na webe narodnablockovaloteria.sk.

VII.
1.

2.

3.

VÝHRY

ÚČASŤ SÚŤAŽIACICH NA NAKRÚCANÍ RELÁCIE

Súťažiaci je povinný byť producentovi k dispozícii v deň nakrúcania a dopraviť sa do miesta
nakrúcania relácie riadne a včas podľa pokynov producenta. Nakrúcanie relácie sa uskutoční v
priestoroch určených producentom.
Každý súťažiaci je povinný rešpektovať pokyny výrobného štábu producenta a RTVS alebo osôb
poverených producentom a RTVS v súlade so scenárom relácie, zameraním programu a právnymi
predpismi. Každý súťažiaci je povinný dostaviť sa na nakrúcanie relácie v stave spôsobilom na
nakrúcanie, inak bude organizátorom súťaže, alebo ním určenou osobou zo súťaže vylúčený. Do
priestorov nakrúcania relácie nebude umožnený vstup osobám prejavujúcim známky opitosti alebo
vplyvu omamných alebo psychotropných látok, nevhodne alebo nedostatočne oblečeným, alebo
majúcim na sebe oblečenie, obuv a pod. s výraznými reklamnými prvkami (logá, názvy firiem alebo
ich tovarov a pod.). Za vhodné oblečenie sa považuje oblečenie podľa pokynov režiséra relácie alebo
osoby ním poverenej.
Súťažiaci sa zaväzuje v primeranej miere zúčastňovať sa PR a Promotion aktivít RTVS, LOCO
AGENCY a spoločnosti TIPOS v printových a elektronických médiách, a to podľa požiadaviek RTVS,
LOCO AGENCY alebo spoločnosti TIPOS. Táto povinnosť súťažiaceho sa vzťahuje na obdobie odo

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

dňa nakrúcania relácie až do uplynutia 30 (slovom: „tridsať“) dní od jej vysielania v premiére televíznou
programovou službou na území Slovenskej republiky.
Ak súťažiaci odstúpi v priebehu súťaže, bude zo súťaže vylúčený, nemôže v súťaži pokračovať z
akýchkoľvek dôvodov, alebo počas súťaže zomrie, jeho účasť v súťaži zaniká.
Súťažiaci sa zúčastňuje súťaže a nakrúcania relácie bezplatne, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
V záujme nerušenej výroby programu a jednotlivých relácií a v záujme zabezpečenia rovnakých
podmienok pre všetkých súťažiacich, je každý súťažiaci povinný pred vstupom do miesta nakrúcania
relácie odložiť mobilný telefón a akékoľvek iné technické zariadenia na miesto, ktoré určí producent
alebo osoba ním poverená. Táto povinnosť sa nevzťahuje na také zariadenie, ktoré súťažiaci používa
zo zdravotných dôvodov (napr. načúvací aparát, ak ide o nepočujúceho alebo iné zdravotnícke
pomôcky).
V záujme nerušenej výroby programu a jednotlivých relácií a v záujme zabezpečenia rovnakých
podmienok pre všetkých súťažiacich je súťažiaci povinný na žiadosť RTVS alebo producenta
bezodkladne sa podrobiť vykonaniu skúšok alebo testov na kontrolu, či nie je pod vplyvom alkoholu
alebo omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa súťažiaci odmietne podrobiť vykonaniu
skúšky, resp. testu podľa predchádzajúcej vety, môže byť zo súťaže a nakrúcania relácie vylúčený.
Ak v priebehu súťaže dôjde k technickej alebo inej podobnej poruche či udalosti narúšajúcej priebeh
súťaže, je organizátor súťaže, alebo osoba ním určená (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj
producent), oprávnený súťaž prerušiť a rozhodnúť o ďalšom postupe.
Počas celého nakrúcania relácie je zakázané mať pri sebe zbrane a akékoľvek nelegálne látky.
Súťažiaci pri nakrúcaní relácie nesmie:
a) používať vulgarizmy ani žiadnym spôsobom znižovať česť a ľudskú dôstojnosť a základné práva a
slobody súťažiacich a iných osôb;
b) neoprávnene zasahovať do práv a chránených záujmov tretích osôb;
c) propagovať vojnu, násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného
alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, používať akékoľvek
zbrane na zastrašovanie osôb;
d) opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním,
ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
e) vo svojich vyjadreniach neopodstatnene dávať do popredia ich násilný obsah vzhľadom na kontext
ich použitia alebo uvedenia;
f) byť pod vplyvom alkoholu, alebo psychotropných alebo iných návykových látok a jedov alebo
propagovať požívanie alkoholu, fajčenie, požívanie psychotropných alebo iných návykových látok,
jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky ich požívania;
g) postupovať tak, aby v dôsledku jeho účinkovania v relácii, v ktorej bude jeho výkon použitý, neboli
v rozpore s právnymi predpismi;
h) narušovať súťaž, jej nerušený a plynulý priebeh alebo nerušený a plynulý priebeh nakrúcania
relácie i) vyhotovovať akékoľvek záznamy alebo snímky.
Zo súťaže a nakrúcania relácie bude vylúčený aj súťažiaci, ktorý ohrozí alebo poruší rovnaké
podmienky účasti v súťaži pre všetkých súťažiacich.
Ak sa dodatočne preukáže, že súťažiaci postupoval takým spôsobom, ktorý odôvodňoval jeho
vylúčenie zo súťaže, je organizátor súťaže oprávnený rozhodnúť o jeho vylúčení zo súťaže aj
dodatočne. V takomto prípade je súťažiaci povinný na výzvu organizátora súťaže, alebo osoby ním
poverenej (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent) vrátiť všetky výhry, ktoré svojou
účasťou v súťaži získal. Dodatočným vylúčením zo súťaže nevzniká právo na výhry, ktoré pôvodne
získal dodatočne vylúčený súťažiaci, inej osobe.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne
alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby spoločnostiam TIPOS, RTVS a LOCO
AGENCY vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.
Súťažiaci môže byť vylúčený zo súťaže aj v prípade, ak organizátor súťaže, alebo osoba ním určená
(organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent) nadobudne v priebehu súťaže dôvodné
podozrenie, že súťažiaci postupuje nečestne, v rozpore s týmto štatútom alebo Pravidlami súťaže,
alebo ak súťažiaci prejavuje príznaky nadmerného požitia alkoholu alebo požitia omamných látok
alebo psychotropných látok.

14. Súťažiaci si je vedomý skutočnosti, že dokrútky programu sa môžu natáčať v mieste jeho bydliska s
rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kolegami.
15. Súťažiaci sa zaväzuje používať jednotlivé zložky svojej osobnosti vrátane fotografií v akýchkoľvek
verejne prístupných médiách, najmä audio a audiovizuálnych, printových, internetových médiách
vrátane sociálnych sietí (Facebook a pod.) a v obdobných masovokomunikačných prostriedkoch v
súvislosti s programom a reláciou výlučne s predchádzajúcim súhlasom producenta. Tento záväzok
súťažiaceho trvá do 31.12.2017.

VIII. UDELENIE SÚHLASOV
1.

Súťažiaci udeľuje spoločnostiam TIPOS, LOCO AGENCY a RTVS súhlas na použitie jednotlivých
zložiek svojej osobnosti, najmä na použitie svojho mena, prezývky, podoby, prejavov osobnej povahy,
skutočností týkajúcich sa svojej súkromnej sféry, ktoré uvedie pri nakrúcaní relácie, svojej účasti v
súťaži a v súvislosti s nimi na účely nakrúcania relácie, propagácie relácie a vysielania a iného použitia
relácie, ktorej sa zúčastnil, na účely nakrúcania, propagácie a vysielania a iného použitia iných TV
relácií tvoriacich program a na účely súťaže, jej propagácie a informovanie verejnosti o jej výsledkoch.
Súťažiaci udeľuje spoločnostiam TIPOS, LOCO AGENCY a RTVS súhlas na vyhotovenie a použitie
písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov
týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy na účely nakrúcania relácie, propagácie
relácie a vysielania a iného použitia relácie, na účely nakrúcania, propagácie a vysielania a iného
použitia iných TV relácií tvoriacich program a na účely súťaže, jej propagácie a informovanie verejnosti
o jej výsledkoch.
Súťažiaci udeľuje súhlas podľa tohto bodu bezodplatne na neobmedzenú dobu a v neobmedzenom
rozsahu, a to aj pre iné osoby určené spoločnosťami TIPOS, LOCO AGENCY a RTVS.
Osobitne súťažiaci súhlasí so zverejnením mena, priezviska, obce v ktorej má trvalé bydlisko spolu s
uvedením druhu a výšky výhry, ktorú prípadne v súťaži vyhrá.

2.

Pre prípad, ak súťažiaci pri svojej účasti v súťaži alebo v rámci nakrúcania relácie, vytvorí autorské
dielo, alebo sa na vytvorení autorského diela bude podieľať ako jeho spoluautor, alebo predvedie v
rámci nakrúcania relácie, alebo svojej účasti v súťaži výkon, ktorý bude mať povahu umeleckého
výkonu, prihlásením do súťaže udeľuje producentovi
a spoločnosti TIPOS bezodplatne súhlas na použitie takéhoto autorského diela alebo umeleckého
výkonu, za týchto podmienok:
- súťažiaci udeľuje súhlas v územne a vecne neobmedzenom rozsahu na dobu trvania jeho
majetkových práv;
- producent a spoločnosť TIPOS sú oprávnení toto autorské dielo, resp. umelecký výkon použiť
akýmkoľvek spôsobom;
- súťažiaci nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie autorského diela, resp. umeleckého výkonu
inej osobe (výhradná licencia); licenciu udeľuje ako oprávňujúcu, nie zaväzujúcu;
- súťažiaci udeľuje producentovi a spoločnosti TIPOS súhlas na to, aby udelili súhlas na použitie
diela, resp. umeleckého výkonu tretej osobe (sublicencia), alebo postúpili udelenú licenciu na tretiu
osobu;
- súťažiaci ako pôvodný nositeľ majetkových práv k vytvorenému dielu alebo uskutočnenému
umeleckému výkonu týmto zároveň vylučuje kolektívnu správu svojich práv, a to v najširšom
rozsahu, ako to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis;
- súťažiaci súhlasí so zverejnením takéhoto autorského diela alebo umeleckého výkonu;
- organizátor, producent a spoločnosť TIPOS licenciu v udelenom rozsahu prijímajú.
Súťažiaci sa zaväzuje, že pri nakrúcaní relácie, svojej účasti v súťaži použije výlučne také autorské
diela, umelecké výkony, zvukové, resp. audiovizuálne záznamy alebo iné predmety ochrany chránené
právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ku ktorým je oprávneným nositeľom
práv najmenej v takom rozsahu, aby použitie týchto predmetov ochrany v relácii producentom nebolo
použitím neoprávneným; v prípade potreby súťažiaci na vlastné náklady vysporiada práva k takýmto
predmetom ochrany, aby ich producent mohol použiť v relácii.

3.

4.

5.

6.

7.

Súťažiaci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa nakrúcania
relácií, prihlásenia do súťaže a účasti v súťaži, o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri
nakrúcaní relácie a svojej účasti v súťaži, pokiaľ tieto informácie nie sú verejne známe.
Súťažiaci udeľuje spoločnostiam TIPOS, LOCO AGENCY a RTVS súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov, ktoré spoločnostiam TIPOS, LOCO AGENCY a RTVS poskytne, alebo ktoré
ktorákoľvek z týchto spoločností získa v súvislosti s účasťou súťažiaceho v súťaži alebo pri nakrúcaní
relácie (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), a to za účelom nakrúcania relácie a
iných TV relácií programu, podpory a propagácie relácie a iných TV relácií programu, použitia relácie
a iných TV relácií programu, príprav, priebehu, propagovania súťaže, marketingové účely a
informovania verejnosti o jej výsledkoch, zaradenie do zoznamu účinkujúcich v audiovizuálnych
dielach.
Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje súťažiaci bez teritoriálneho obmedzenia a na dobu
nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie vymedzeného účelu.
Práva súťažiaceho v súvislosti s jeho osobnými údajmi upravuje všeobecne záväzný právny predpis.
Súťažiaci súhlasí s poskytnutím uvedených osobných údajov do informačného systému RTVS, LOCO
AGENCY a spoločnosti TIPOS. Súťažiaci zároveň udeľuje RTVS, spoločnosti TIPOS a LOCO
AGENCY súhlas na poskytnutie jej osobných údajov tretím osobám na marketingové účely. V prípade
spracovania osobných údajov ide o súhlas na spracovávanie mena, priezviska, dátumu narodenia a
adresy osoby. RTVS, spoločnosť TIPOS a LOCO AGENCY sú oprávnené spracovávať údaje najmä
na marketingové účely, účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a
informovania o ponuke svojich výrobkov a služieb. RTVS, spoločnosť TIPOS a LOCO AGENCY
spracúvajú osobné údaje osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súhlas so spracovaním
osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na čas nevyhnutný na dosiahnutie vyššie vymedzeného účelu
spracúvania osobných údajov.je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu
doručeného RTVS, spoločnosti TIPOS a LOCO AGENCY odvolať. RTVS, LOCO AGENCY a
spoločnosť TIPOS sú oprávnené spracovávať osobné údaje počas trvania účelu spracovávania
osobných údajov, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný,
Spracovávané údaje sú RTVS, LOCO AGENCY a spoločnosť TIPOS oprávnené zverejniť v
hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.

IX.
1.
2.

VZŤAH SÚŤAŽE A HRY „TV ŠANCA“

Súčasťou obsahového vyjadrenia relácií, ktorých súčasťou je súťaž, môže byť aj hra „TV ŠANCA“,
ktorá nie je súčasťou súťaže, ale je súčasťou Lotérie.
Z tohto dôvodu organizátor v záujme vylúčenia pochybností upovedomuje o týchto skutočnostiach, o
uvedenie ktorých ho požiadala spoločnosť TIPOS:
- hra „TV ŠANCA“ je jednou z hier Lotérie,
- Lotéria (vrátane hry „TV ŠANCA“) je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- hra „TV ŠANCA“ sa riadi Herným plánom Lotérie zverejneným na webe narodnablockovaloteria.sk,
- výhry do hry „TV ŠANCA“ zabezpečuje výlučne spoločnosť TIPOS,
- výhra získaná v hre „TV ŠANCA“ je výhrou oslobodenou od dane z príjmov; výhru odovzdá jej
výhercovi spoločnosť TIPOS podľa pravidiel Herného plánu Lotérie, zverejneného na webe
narodnablockovaloteria.sk .

X.

PROPAGÁCIA PROGRAMU A SÚŤAŽE

RTVS, LOCO AGENCY a TIPOS sú oprávnené v záujme popularizácie programu a súťaže (napr. v
tlači, vo vysielaní, na billboardoch či iných prostriedkoch) používať akékoľvek záznamy týkajúce sa
súťažiaceho, alebo ich snímky vyhotovené pri nakrúcaní relácie, alebo v súvislosti s ním, jednotlivé
zložky ich osobností a nevyhnutné osobné údaje bez akýchkoľvek ďalších nárokov na honorárové či
iné vyrovnanie a tieto práva prevádzať na tretie osoby.

XI.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kedy a za akých podmienok sa tento štatút stáva záväzným pre súťažiaceho, ktorý sa preukáže
registračným kódom vyžrebovaným v prvej fáze hry „TV ŠANCA“ Lotérie a prideleným TV kódom
upravuje Herný plán Lotérie.
Tento štatút súťaže je zverejnený na internetových stránkach www.rtvs.sk a na webe
narodnablockovaloteria.sk , pričom počas nakrúcania relácií sa jeho vyhotovenie bude nachádzať aj
u producenta, resp. ním určenej osoby v mieste nakrúcania.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť súťažiaceho a jeho výkon do relácie, a to po dohode
so spoločnosťou LOCO AGENCY a spoločnosťou TIPOS.
Organizátor súťaže je oprávnený tento štatút a Pravidlá súťaže zmeniť; zmenu vykoná po dohode s
LOCO AGENCY a spoločnosťou TIPOS. Zmenu zverejní rovnakým spôsobom ako bol zverejnený
tento štatút.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž odvolať.

XII.

PLATNOSŤ ŠTATÚTU

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom RTVS a účinnosť dňom
zverejnenia.

V Bratislave dňa 17. 10. 2017

PhDr. Jaroslav Rezník

generálny riaditeľ RTVS

