
Dodatok č. 1  

k štatútu súťaže o finančnú prémiu – očkovacia prémia 
 

 

Článok 1 

 

Štatútu súťaže o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie účinný od 13.8.2021 (ďalej len „štatút“)  

sa v súlade s článkom 7 bod 3 štatútu mení a dopĺňa takto: 

 

1. V článku 1 sa mení bod 6 na nasledovné znenie:  

“Očkovaným sa na účely tohto štatútu rozumie fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, bolo jej 

pridelené rodné číslo a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá bola očkovaná na 

území Slovenskej republiky akoukoľvek vakcínou používanou na území Slovenskej republiky proti 

COVID-19 a ktorá je ako očkovaná osoba evidovaná v databáze očkovaných.“. 

 

2. V článku 2 bod 1.4 sa mení na nasledovné znenie: 

“telefónne číslo súťažiaceho registrované v Slovenskej republike (t. j. s telefónnou predvoľbou 00421 

alebo +421);“. 

 

3. V článku 2 bod 2 sa mení na nasledovné znenie: 

“Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že za účelom vyplácania výhry v súťaži je potrebné pri registrácii 

uviesť bankový účet v tvare IBAN vedený v banke so sídlom na území Slovenskej republiky alebo 

pobočky zahraničnej banky s miestom činnosti na území Slovenskej republiky, na ktorý sa má vyplatiť 

výhra (t. j. IBAN s kódom Slovenskej republiky začínajúci SK).“ 

 

4. V článku 2 bod 8.4 sa mení na nasledovné znenie:  

“berie na vedomie, že účasť na tejto súťaži je možná iba osobne, t. j. zakazuje sa najmä uvádzať 

údaje tretej osoby, pričom uvedené je vyhlasovateľ oprávnený preveriť v rámci svojich interných 

procesov a z nich vyplývajúcich povinností, najmä s ohľadom na boj proti podvodom (tým nie je 

dotknutá asistencia tretej osoby podľa bodu 8.6 tohto článku);“. 

 

5. V článku 2 sa za bod 8.5 dopĺňa nový bod 8.6, ktorý znie nasledovne:  

“berie na vedomie, že bodom 8.4 toho článku nie je dotknutá najmä asistencia tretej osoby pri 

zadávaní údajov súťažiaceho alebo pri účasti súťažiaceho v súťaži podľa bodu 4 článku 4 štatútu, ak 

ide o súťažiaceho, ktorý je (i) slabozraký, (ii) nevidiaci, (iii) nepočujúci, (iv) osoby s iným 

postihnutím sluchu alebo vyjadrovania rozsahu znemožňujúcom účasť v súťaži podľa bodu 4 článku 

4 štatútu, (v) osobou, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená v rozsahu potrebnom pre 

účasť na súťaži podľa bodu 4 článku 4 štatútu alebo (vi) osobou, ktorá je zdravotne ťažko postihnutá, 

ktorá je odkázaná na sprievodcu v rozsahu postihnutia obmedzujúcom možnosť na účasť v súťaži 

podľa bodu 4 článku 4 štatútu prostredníctvom tretej osoby (ďalej len „asistent“), a to spôsobom 

podľa bodu 4 článku 4 štatútu;“.  

 

6. V článku 2 sa za bod 8.6 dopĺňa nový bod 8.7, ktorý znie nasledovne:  

“berie na vedomie, že v prípade, ak bude telefonicky kontaktovaný podľa bodu 4 článku 4 štatútu, je 

povinný počas rozhovoru, ktorý je súčasťou vysielania,  zdržať sa akýchkoľvek vulgarizmov alebo 

iných vyjadrení v rozpore s ochranou ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, najmä propagovať násilie a 

otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť 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 a v prípade porušenia 

povinnosti podľa tohto bodu nárok na výhru nevzniká (a to ani na automatickú výhru) a na 

súťažiaceho sa hľadí, ako keby nebol vyžrebovaný v zmysle bodu 4 článku 4 štatútu; žrebovací lístok 

takto vyžrebovaného súťažiaceho sa do súťaže nevracia.“. 

 

7. V článku 2 sa v bode 9 dopĺňa druhá veta, ktorá znie nasledovne:  



“Prvá veta tohto bodu sa primerane vzťahuje aj na asistenta, čo tento berie na vedomie poskytnutím 

asistencie podľa tohto štatútu.“.  

 

8. V článku 4 sa posledná veta bodu 3 mení na nasledovné znenie:  

“Ak vyhlasovateľ neurčí inak, údaje z vyžrebovaného žrebovacieho lístka v rozsahu identifikátor, 

meno a obec (mesto) trvalého pobytu výhercov budú zverejnené vo vysielaní a na webovom sídle (na 

webovom sídle najskôr súčasne so zverejnením vo vysielaní).“.  

 

9. V článku 4 sa bod 4 mení na nasledovné znenie:  

“Žrebovanie výhier uvedených v bode 2.2 tohto článku a špecifikovaných v článku 5 štatútu sa 

uskutočňuje žrebovaním žrebovacích lístkov zaradených do žrebovania, a to vo forme priameho 

žrebovania žrebovacích lístkov umiestnených do žrebovacieho zariadenia alebo iného priestoru 

umožňujúceho žrebovanie. Po potvrdení zo strany notára overujúceho priebeh žrebovania, vzniká 

súťažiacemu, ktorého žrebovací lístok bol vyžrebovaný, nárok na automatickú výhru. Vyhlasovateľ 

je oprávnený určiť, že žrebovanie podľa tohto bodu sa uskutoční ako elektronické žrebovanie; 

v prípade takéhoto určenia platí druhá veta bodu 3 pre automatickú výhru rovnako. Následne sa 

v rámci televíznej relácie (vysielania) oznámi, ak vyhlasovateľ neurčí inak, identifikátor, meno 

a obec (mesto) trvalého pobytu osoby súťažiaceho uvedené na žrebovacom lístku (prípadne ktorého 

identifikátor je zhodný so žrebovaným číslom vyžrebovaným v rámci elektronického žrebovania), 

pričom bezprostredne po tomto oznámení bude súťažiaci kontaktovaný na telefónne číslo uvedené 

súťažiacim v rámci registrácie a takýto súťažiaci, výherca automatickej výhry, má možnosť okrem 

automatickej výhry získať aj prémiovú výhru. Podmienkami pre vznik nároku na prémiovú výhru je 

úspešné telefonické spojenie sa so súťažiacim v časovom limite podľa bodu 5 tohto článku tohto 

štatútu zo strany vyhlasovateľa, resp. tretej osoby určenej vyhlasovateľom (RTVS, resp. moderátor 

v dotknutom vysielaní) a správne zodpovedanie otázky, prípadne požadovaného hesla, ktoré odznelo 

alebo bolo zverejnené v dotknutej televíznej relácii (vysielaní) v správnom tvare (ďalej len „heslo“) 

zo strany kontaktovaného súťažiaceho, a to v časovom limite 20 (dvadsať) sekúnd od zdvihnutia 

volania na telefónne číslo uvedené na vyžrebovanom žrebovacom lístku,  inak súťažiaci prémiovú 

výhru nevyhrá; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností tak plynú dva časové limity, ktoré nasledujú 

za sebou. V prípade, ak dôjde k zdvihnutiu volania súťažiacim na telefónne číslo uvedené na 

vyžrebovanom žrebovacom lístku skôr, než uplynie časový limit podľa bodu 5 tohto článku, 

nevyčerpaná časť časového limitu podľa bodu 5 tohto článku sa neprenáša do časového limitu na 

správne zodpovedanie hesla. Ak vyhlasovateľ neurčí inak, údaje súťažiaceho v rozsahu podľa tohto 

bodu a hlas budú zverejnené vo vysielaní; ak vyhlasovateľ neurčí inak, na webovom sídle (na 

webovom sídle najskôr bezprostredne po vysielaní) budú zverejnené údaje z vyžrebovaného 

žrebovacieho lístka v rozsahu identifikátor, meno a obec (mesto) trvalého pobytu výhercov.  V 

prípade, ak ide o súťažiaceho - osobu slabozrakú alebo nevidiacu, táto môže v prípade, ak je heslo 

vo vysielaní zobrazené, využiť na zistenie hesla asistenciu tretej osoby. V prípade, ak ide 

o súťažiaceho – osobu nepočujúcu alebo s iným postihnutím sluchu alebo vyjadrovania  v rozsahu 

znemožňujúcom zistenie hesla v prípade, ak toto odznie vo vysielaní, na jeho zodpovedanie môžu 

využiť asistenta. V prípade, ak ide o súťažiaceho – osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola 

obmedzená v rozsahu potrebnom pre účasť na súťaži, zastupuje ho ako asistent jeho zákonný 

zástupca podľa osobitného predpisu. V prípade, ak ide o súťažiaceho – osobu, ktorá je zdravotne 

ťažko postihnutá a ktorá je odkázaná na sprievodcu (asistenta) v rozsahu postihnutia obmedzujúcom 

možnosť na účasť v súťaži je súťažiaceho oprávnený zastupovať asistent. V prípade, ak za 

súťažiaceho koná asistent, oprávnenosť využitia asistenta súťažiacim je vyhlasovateľ oprávnený 

overovať, a to aj dodatočne, pričom túto skutočnosť súťažiaci berie na vedomie a je povinný 

poskytnúť vyhlasovateľovi pri overovaní tejto skutočnosti súčinnosť; povinnosť poskytnúť 

vyhlasovateľovi súčinnosť sa vzťahuje aj na asistenta súťažiaceho; posledná veta bodu 1 článku 5 

štatútu sa v prípade neoprávneného využitia asistenta zo strany súťažiaceho alebo neposkytnutia 

dostatočnej súčinnosti, a to tak zo strany súťažiaceho ako aj jeho asistenta uplatní primerane.“. 

 
10. V článku 4 v bode 5 sa za poslednú vetu dopĺňa nasledovné znenie:  

“Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností rovnako platí, že v prípade, ak by volanie na telefónne číslo 

uvedené na vyžrebovanom žrebovacom lístku bolo zdvihnuté inou osobou ako súťažiacim 



a v časovom limite podľa tohto bodu táto iná osoba odovzdá telefón na zodpovedanie hesla 

súťažiacemu, možnosť zodpovedania hesla súťažiacim v lehote podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku nezaniká (k odovzdaniu však musí dôjsť v časovom limite podľa tohto bodu a nezačína plynúť 

ďalší, tretí časový limit); v tomto prípade rovnako platia dva časové limity podľa bodov 4 a 5 tohto 

článku.“. 

 

 

 

 

Článok 2 

 

1. Ostatné ustanovenia štatútu účinného od 13.8.2021 ostávajú nezmenené.  

 

2. Dodatok č. 1 k štatútu nadobudol účinnosť zverejnením dňa 13.8.2021. 

 

 

 

 

 

 


