
PRAVIDLÁ ÚČASTI A ÚČINKOVANIA V TELEVÍZNOM PROGRAME 

„THE CABINS – LÁSKA NA CHATE“ 

 

I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Televízny program „The Cabins - Láska na chate“ je zábavná relácia, v ktorej sa zoznamujú 

osoby opačného pohlavia. Zoznamujú sa v prostredí romantickej chaty a jednotlivé páry spolu 

strávia na chate minimálne jeden a maximálne štyri dni.  Počas tohto času sú účinkujúci k 

dispozícii producentovi za účelom nakrúcania - podľa vzájomne  dohodnutých podmienok 

(ďalej len „program“). 

 

2. Program nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení 

neskorších predpisov.  

 

3. Tento štatút upravuje pravidlá účinkovania v programe a podmienky jej riadneho priebehu 

(ďalej len „pravidlá“). 

 

4. Objednávateľom výroby programu je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom 

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu  Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej len „SP“.). 

 

5. SP je podnikateľským subjektom, ktorý je oprávnený zabezpečovať tvorbu a výrobu programu 

pre nasledujúcich vysielateľov televíznych programových služieb a poskytovateľov 

audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie: 

a) spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej len „MAC TV“), ako vysielateľa: 

- televíznej programovej služby JOJ na základe licencie č. T/39 zo dňa 27.07.1995 a  

licencie č. TD/15 zo dňa 22.12.2009, 

- televíznej programovej služby JOJ PLUS na základe licencie T/219 zo dňa 09.09.2008 

a licencie č. TD/16 zo dňa 22.12.2009, 

- televíznej programovej služby WAU na základe licencie č. TD/109 zo dňa 26.03.2013, 

- televíznej programovej služby Jojko na základe licencie č. TD/144 zo dňa 04.11.2014 

- televíznej programovej služby ŤUKI na základe licencie č. TD/148 zo dňa 09.06.2015  

a poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, sprístupňovaných 

prostredníctvom internetových stránok www.joj.sk a www.noviny.sk. Televízne 

programové služby a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie podľa tohto ods. 1 

písm. a) Preambuly, ako aj akákoľvek televízna programová služba, na ktorej vysielanie 

bude vysielateľovi MAC TV udelená Radou pre vysielanie a retransmisiu licencia v 

budúcnosti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo akékoľvek audiovizuálne mediálne 

služby na požiadanie poskytované MAC TV v budúcnosti prostredníctvom internetových 

stránok, sa pre účely zmluvy budú ďalej spoločne označovať ako „programové služby 

MAC TV“; 

b) spoločnosť Doneal, s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, 

Česká republika, IČ: 291 35 451, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 

vložka C 202813 (ďalej len Doneal“), ako vysielateľa televíznej programovej služby JOJ 

Cinema na základe licencie udelenej Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 

rozhodnutím sp. zn. 2014/145/sve/DON zo dňa 27.05.2014 v znení rozhodnutia Rady pro 



 

2/10 

 

rozhlasové a televizní vysílání sp. zn. 2015/360/zem/DON zo dňa 02.06.2015.  Televízna 

programová služba podľa predchádzajúcej vety, ako aj akákoľvek televízna programová 

služba, na ktorej vysielanie bude vysielateľovi Doneal udelená Radou pro rozhlasové 

a televizní vysílání licencia v budúcnosti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo 

akékoľvek audiovizuálne mediálne služby na požiadanie poskytované Doneal v budúcnosti 

prostredníctvom internetových stránok sa pre účely zmluvy budú ďalej spoločne 

označovať ako „programové služby Doneal“; 

c) spoločnosť Magical roof, s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 

00, Česká republika,  IČ: 04 899 784, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu v 

Prahe, vložka C 255355 (ďalej len „MR“), ako vysielateľa:  

- televíznej programovej služby JOJ Family na základe licencie č. 2016/562/SMU/Mag 

zo dňa 23.8.2016 a licencie č. 2016/645/SMU/Mag zo dňa 23.8.2016 

- televíznej programovej služby JOJ Cinema +1 na základe licencie č. 

RRTV/2017/72/fia zo dňa 24.1.2017  

a poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, sprístupňovaných 

prostredníctvom internetovej stránky www.jojfamily.blesk.cz. Televízne programové 

služby a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie podľa predchádzajúcej vety, ako 

aj akákoľvek televízna programová služba, na ktorej vysielanie bude vysielateľovi MR 

udelená Radou pro rozhlasové a televizní vysílání licencia v budúcnosti po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy alebo akékoľvek audiovizuálne mediálne služby poskytované MR 

v budúcnosti prostredníctvom internetových stránok sa pre účely zmluvy budú ďalej 

spoločne označovať ako „programové služby MR“. 

d) spoločnosť Československá filmová společnost, s.r.o., so sídlom Praha 9, Václavské 

nám. 831/21, PSČ 113 60, Česká republika, IČ: 271 68 425, zapísanú v Obchodnom 

registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 101520 (ďalej len „CSFS“), ako vysielateľa:  

- televíznej programovej služby CS Horror na základe licencie   č.k.:zem/338/2013 zo 

dňa 22.1.2013  v spojení s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televízní vysílání o 

udelení súhlasu so zmenou licencie č.k.: RRTV/9426/2019 zo dňa 23.7.2019, 

- televíznej programovej služby CS Film na základe licencie č. RU/78/05/1139 zo dňa 

12.4.2005, v spojení s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televízní vysílání 

o predĺžení licencie č.k.: zem/2849/2013 zo dňa 25.6.2013 a rozhodnutím Rady pro 

rozhlasové a televízní vysílání o udelení súhlasu k zmene licencie č.k.: 

RRTV/2019/764/kus zo dňa 18.12.2019 a 

- televíznej programovej služby CS Mystery na základe licencie č.k.: zem/336/2013 zo 

dňa 22.1.2013 v spojení s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televízní vysílání 

o udelení súhlasu so zmenou licencie č.k.: RRTV/9428/2019-zem zo dňa 23.7.2019  

- televíznej programovej služby CS History na základe licencie č.k: RRTV/2018/822/fia 

zo dňa 18.9.2018 v spojení s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televízní vysílání 

o udelená súhlasu k zmene licencie č.k.: RRTV/9429/2019 – zem, zo dňa 23.7.2019.  

a poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, sprístupňovaných 

prostredníctvom internetových stránok www.filmpopular.cz, www.csfilm.cz 

a www.csmini.cz. Televízne programové služby a audiovizuálne mediálne služby na 

požiadanie podľa predchádzajúcej vety, ako aj akákoľvek televízna programová služba, na 

ktorej vysielanie bude vysielateľovi CSFS udelená Radou pro rozhlasové a televízní 

vysílání licencia v budúcnosti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo akékoľvek 

audiovizuálne mediálne služby poskytované spoločnosťou CSFS v budúcnosti 

prostredníctvom internetových stránok sa pre účely zmluvy budú ďalej spoločne označovať 

ako „programové služby CSFS“. 
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6. Programové služby MAC TV, programové služby Doneal, programové služby MR a 

programové služby CSFS podľa ods. 1 tohto článku I zmluvy sa pre účely zmluvy budú ďalej 

spoločne označovať ako „programové služby“. 

 

7. Vysielatelia a poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie MAC TV, 

Doneal, MR a CSFS sa budú ďalej jednotlivo označovať ako „vysielateľ“, resp. spoločne len 

ako „vysielatelia“. 

 

8. Nakrúcanie programu sa uskutoční na území Slovenskej republiky a bude prebiehať 

v predpokladanom období od apríla do mája 2022. Predpokladané obdobie nakrúcania nie je 

záväzné a SP je oprávnená v budúcnosti upraviť obdobie nakrúcania aj inak ako je uvedené 

v prvej vete. SP si vyhradzuje právo tento program a jeho výrobu kedykoľvek a bez náhrady 

zrušiť.  

 

9. Obsahom relácií bude zachytenie priebehu pobytu účinkujúcich na chate, udalostí 

predchádzajúcich samotnému pobytu, vrátane príbehov účinkujúcich osôb. 

 

10. Výrobu relácií zabezpečuje SP, a to na základe zmluvného vzťahu  so spoločnosťou Magic 

Touch s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, IČO: 52 603 563, zapísaná v OR SR 

vedenom Okresný súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  140966/B, ktorá je 

producentom programu (ďalej len „producent“). 

 

 

II. 

Podmienky  prihlásenia do programu 

 

1. Do programu sa môžu prihlásiť iba osoby, ktoré  

a) dovŕšili 18 rokov veku a sú plne spôsobilé na právne úkony v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;  

b) súhlasia s týmito pravidlami; 

c) nemajú právne záväzky, z ktorých by vyplýval možný rozpor s morálkou a dobrými 

mravmi podľa platných právnych predpisov, t. j. nemajú uzavreté manželstvo v zmysle 

článku 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. 

2. Osoby sa môžu prihlásiť do programu vyplnením formulára na webovej stránke 

www.joj.sk/laskanachate. Okamihom prihlásenia do programu sa osoba prihlásená do 

programu zaväzuje plniť podmienky podľa týchto pravidiel (v rozsahu týkajúcom sa 

prihlásených osôb). 
 

3. SP môže rozhodnúť, že prihlasovanie do programu bude časovo obmedzené; pri tomto svojom 

rozhodovaní zohľadní termín začiatku nakrúcania relácií. 

 

III. 

Podmienky účasti v programe 

 

1. Programu sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom, občianskoprávnom, 

obchodnoprávnom, alebo inom právnom vzťahu k SP, MAC TV,  alebo producentovi, ani 

osoby spolupracujúce priamo alebo nepriamo na výrobe programu, alebo nakrúcaní 

jednotlivých relácií. 
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2. Účasť v programe je neoddeliteľne spojená s používaním osobných údajov účinkujúcich 

v nevyhnutnom rozsahu a bez toho táto nie je možná. Účasť v programe nie je možná ani bez 

udelenia súhlasov vo vzťahu k ich osobnostným právam a prípadným predmetom ochrany 

chráneným právom z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva, ktorými disponujú 

účinkujúci, potrebných na nakrútenie a použitie programu, prezentáciu programu  a osobného 

účinkovania v programoch. 

 

3. Osoby, ktoré sa prihlásia do programu, budú kontaktované SP alebo producentom za účelom 

posúdenia, či spĺňajú podmienky prihlásenia do programu a za účelom výberu osôb 

účinkujúcich v programe z prihlásených osôb; SP v rámci kontaktovania môže požadovať od 

prihlásených osôb uvedenie základných informácií a skutočností týkajúcich sa ich osôb. 

 

4. O tom, ktoré z prihlásených osôb budú vybrané do programu, rozhoduje SP jednostranne; SP 

vyberie do programu vždy iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky prihlásenia do programu. 

 

5. Osoba, ktorá sa prihlásila do programu sa stáva účinkujúcim až uzatvorením dohody, resp. 

zmluvy o účinkovaní účinkujúceho v  programe, ktorou 

a) sa zaviaže osobne účinkovať v tých reláciách, v ktorých bude zaznamenaný priebeh 

programu, ktorej sa účinkujúci zúčastnil, resp. mohol zúčastniť, a to najmä podaním iných 

ako umeleckých výkonov 

b) sa zaviaže bezodplatne poskytnúť potrebné materiály (napr. zvukové, obrazové, 

audiovizuálne záznamy, podobizne, fotografie) na nakrúcanie relácií a pre účely podpory 

a propagácie relácií, programu a programu 

c) udelí súhlas na použitie osobnostných práv, zložiek osobnosti a udelí súhlas na 

vyhotovenie a použitie snímok a záznamov jeho osoby a jeho prejavov  

za podmienok potrebných na nakrútenie programu, ich neobmedzené používanie a riadnu 

podporu a propagáciu relácií, programu a programu a činnosti s tým súvisiace. Na 

účinkovanie v programe nemá žiadna prihlásená osoba právny nárok. 

 

6. Uzatvorením dohody podľa predchádzajúceho bodu účinkujúci potvrdzuje, že sa dôkladne 

oboznámil pravidlami účinkovania a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať v celom 

rozsahu.  

 

7. Účinkujúci berie na vedomie, že priebeh programu a jeho účasť v programe sa budú obrazovo 

i zvukovo zaznamenávať. 

 

8. Účinkujúci je povinný poskytnúť SP alebo ním určenej osobe výlučne úplné, správne, 

pravdivé údaje a informácie a o akejkoľvek zmene bezodkladne informovať SP alebo ním 

určenú osobu a to bez vyzvania.  

 

9. Účinkujúci je povinný dodržiavať pravidlá a pokyny SP a producenta (resp. ním určenej 

osoby) týkajúce sa priebehu programu a jeho účasti v nej a pokyny SP (resp. ňou určenej 

osoby), týkajúce sa nakrúcania príslušných relácií a účasti účinkujúceho na ich nakrúcaní. 

 

10. SP žiadnym spôsobom účinkujúcim nezasahuje do žiadnych ich osobných práv vrátane práva 

účinkujúcich slobodne rozhodovať o voľbe svojho partnera. 

 

IV. 

Pravidlá programu a jeho priebeh 
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1. Láska na chate je televízna relácia, v ktorej sa zoznamujú páry osôb opačného pohlavia. 

Zoznamujú sa v prostredí romantickej chaty a jednotlivé páry spolu strávia na chate minimálne 

jeden a maximálne päť dní.  Počas tohto času sú k dispozícii producentovi za účelom 

nakrúcania programu.  

 

2. Výber účinkujúcich bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá fáza výberu bude realizovaná 

v rámci castingu, kde SP, resp. producent, bude posudzovať vhodnosť zúčastnených osôb pre 

ich prípadné účinkovanie v programe. Konečný výber účinkujúcich je vždy na subjektívnom 

a jednostrannom rozhodnutí SP. 

 

3. Druhá fáza výberu bude prebiehať v spolupráci so zoznamovacím expertom, ktorý bude 

z osôb vybratých v castingu, vytvárať dvojice (páry) z osôb rôzneho pohlavia, ktoré sa budú 

zoznamovať. 

 

4. Ak sa rozhodnú účinkujúci ukončiť zoznamovanie, môžu chatu - miesto nakrúcania opustiť 

vždy nasledujúci deň ráno. 

 

5. Pre páry ktoré prejavia záujem bude účinkovanie pokračovať ešte jeden deň v podobe výletu, 

či účinkovania mimo chaty.  
 

6. SP má právo upraviť pravidlá účinkovania v programe a podmienky programu podľa svojho 

vlastného uváženia. 

 

V. Práva a povinnosti účinkujúcich 

 

1. Účinkujúci potvrdzuje vedomosť o tom, že bez jeho osobného účinkovania v reláciách jeho 

účasť v programe nie je možná. 

 

2. Povinnosti účinkujúceho: 

a) účinkujúci sa zaväzuje byť k dispozícii po dobu nakrúcania jednotlivých relácií v SP 

určených termínoch, čo si môže vyžiadať aj nutnosť, aby účinkujúci zmenil, resp. upravil 
svoje iné povinnosti, resp. práva tak, aby sa mohol osobne zúčastniť nakrúcania 

jednotlivých relácií (vrátane ich dokrútkových častí a pod.); 

b) každý účinkujúci je povinný rešpektovať pokyny výrobného štábu producenta a SP v 

súlade so scenárom príslušnej relácie, zameraním programu a právnymi predpismi; každý  

účinkujúci je  povinný dostaviť sa na nakrúcanie relácie v stave spôsobilom na nakrúcanie; 

účasť na nakrúcaní žiadnej relácie nebude umožnená najmä osobám nevhodne oblečeným, 

alebo majúcim na sebe oblečenie, obuv a pod. s výraznými reklamnými prvkami; za 

vhodné oblečenie sa považuje oblečenie podľa pokynov režiséra relácie alebo osoby ním 

poverenej; 

c) účinkujúci sa zaväzuje v primeranej miere zúčastňovať propagačných a prezentačných 

aktivít SP a producenta v médiách, a to podľa ich požiadaviek; táto povinnosť 

účinkujúceho sa vzťahuje na obdobie od okamihu, keď sa stane účinkujúcim až do 

uplynutia 90 dní od skončenia programu; 

d) účinkujúci sa zúčastňuje programu a nakrúcania relácií bezplatne, na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo; 

e) v záujme nerušeného nakrúcania jednotlivých relácií a v záujme zabezpečenia rovnakých 

podmienok pre všetkých účinkujúcich, je účinkujúci povinný na žiadosť SP  bezodkladne 

sa podrobiť vykonaniu nevyhnutných skúšok alebo testov na kontrolu, či nie je pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok; 
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f) účinkujúci je povinný podrobiť sa testovaniu, alebo vykonaniu iného zdravotníckeho 

výkonu alebo opatreniach (a to aj nad rámec vyplývajúci z právnych predpisov, resp. 

rozhodnutí orgánov verejného zdravia)  za účelom predchádzania šírenia nákazlivých 

chorôb (osobitne choroby COVID 19); 

g) počas celej účasti v programe, v mieste programu, alebo nakrúcania relácií je zakázané 

mať pri sebe zbrane, výbušniny a akékoľvek nelegálne látky. 
 

10. Účinkujúci pri účasti v programe a ani pri nakrúcaní relácií a ani v mieste nakrúcania relácií 

nesmie: 

a) používať vulgarizmy ani žiadnym spôsobom znižovať česť a ľudskú dôstojnosť a základné 

práva a slobody účinkujúcich 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; vo svojich vyjadreniach 

neopodstatnene dávať do popredia ich násilný obsah vzhľadom na kontext ich použitia 

alebo uvedenia; 

e) propagovať požívanie alkoholu, fajčenie, požívanie psychotropných alebo iných 

návykových látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky ich požívania, byť pod 

vplyvom alkoholických látok, psychotropných, omamných, návykových látok a jedov; 

f) postupovať tak, aby v dôsledku jeho účinkovania v relácii, v ktorej bude jeho výkon 

použitý,  bol jeho výkon v rozpore s právnymi predpismi; 

g) narušovať program, jeho nerušený a plynulý priebeh alebo nerušený a plynulý priebeh 

nakrúcania žiadnej relácie;  

h) vyhotovovať akékoľvek záznamy alebo snímky. 

 

11. Účinkujúci si je vedomý skutočnosti, že dokrútky relácií sa môžu natáčať v mieste jeho 

bydliska s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kolegami. 

 

12. Účinkujúci pri nakrúcaní relácií použije výlučne také autorské diela, umelecké výkony, 

zvukové a audiovizuálne záznamy alebo iné predmety ochrany chránené právom duševného 

vlastníctva, ktorých je oprávneným nositeľom najmenej v takom rozsahu, aby použitie týchto 

predmetov ochrany v relácii nebolo neoprávneným použitím; v prípade, že sa uvedené ukáže 

ako nepravdivé, je účinkujúci povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo práva tretích osôb 

vysporiadať a je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu, ktorá takýmto konaním vznikne SP, 

producentovi alebo MAC TV. 

 

13. Účinkujúci 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 programom, alebo reláciami  výlučne s 

predchádzajúcim súhlasom  SP.  

 

14. Účinkujúci je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane pokynov SP alebo osôb ním 

určených. 
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15. Účinkujúci udeľuje SP bezodplatný súhlas na použitie akéhokoľvek autorského diela, 

umeleckého výkonu alebo iného predmetu ochrany chráneného právom z priemyslového 

alebo iného duševného vlastníctva, ktorý podá, vytvorí, alebo bude inak prezentovať v rámci 

svojej účasti v programe, resp. počas nakrúcania relácií, a to v neobmedzenom rozsahu, na 

celú dobu ochrany, akýmkoľvek spôsobom spolu so súhlasom na udelenie sublicencie, resp. 

postúpenie udeleného súhlasu bez obmedzenia, pričom súhlasí so zverejnením týchto 

predmetov ochrany. Súhlas sa vzťahuje aj na deriváty vytvorené na základe udeleného 

súhlasu. 

 

16. Účinkujúci udeľuje SP a osobám ním určeným súhlas na použitie jednotlivých zložiek 

osobnosti účinkujúceho (najmä mena, prezývky, skutočností týkajúcich sa jeho života a jeho 

jednotlivých sfér), ktoré uvedie účinkujúci pri svojej účasti v programe, alebo nakrúcaní 

relácií, alebo ktoré uvedie iná osoba, ktorá so súhlasom, alebo vedomím účinkujúceho bude 

účinkovať v reláciách, a to za účelom účasti účinkujúceho v programe, vytvorenia a použitia 

relácií a iných diel súvisiacich s programom, reláciami, propagáciu a prezentáciu programu, 

relácií a činnosťami s tým súvisiacimi. 

 

17. Účinkujúci udeľuje SP a osobám ním určeným súhlas na vyhotovenie snímok, podobizní a 

záznamov jeho osoby a jeho prejavov osobnej povahy pri jeho účasti v programe, nakrúcaní 

relácií, v mieste nakrúcania relácií, aktivitách na podporu a propagáciu programu, relácií a 

programu a to za účelom účasti účinkujúceho v programe, vytvorenia a použitia relácií 

a iných diel súvisiacich s programom, reláciami, propagáciu a prezentáciu programu, relácií 

a činnosťami s tým súvisiacimi. 

Súhlasy podľa tohto bodu udeľuje účinkujúci nepodmienene, v neobmedzenom časovom, 

územnom a vecnom rozsahu. 

 

18. Ak v priebehu programu dôjde k udalosti narúšajúcej priebeh programu, je SP alebo osoba 

ním určená, oprávnený program, resp. jeho výrobu prerušiť a rozhodnúť o ďalšom postupe. 

 

VI. 

Zánik účasti účinkujúceho v programe 

 

1. SP alebo ním určená osoba, má právo vylúčiť ktoréhokoľvek účinkujúceho z programu aj 

v prípade, ak: 

a) účinkujúci porušil ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z týchto pravidiel; 

b) SP po uzatvorení dohody (čl. III. bod 6.) zistí, že akékoľvek údaje alebo akákoľvek z 

informácií, ktoré účinkujúci poskytol SP, alebo osobám ním určeným, sú nepravdivé, 

neúplné, nepresné alebo zavádzajúce, alebo ak účinkujúci poruší pokyny SP; 

c) SP alebo osoba ňou určená nadobudne v priebehu programu dôvodné podozrenie, že 

účinkujúci postupuje nečestne, alebo v rozpore s týmto pravidlami; 

d) účinkujúci ohrozí alebo poruší rovnaké podmienky účasti v programe pre všetkých 

účinkujúcich alebo SP nadobudne v priebehu programu dôvodné podozrenie o tomto 

porušovaní podmienok účasti; 

e) sa účinkujúci odmietne podrobiť vykonaniu skúšky, resp. testov na kontrolu, či nie je pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok; 

f) účinkujúci nebude rešpektovať pokyny SP alebo ním poverených osôb v súlade so 

scenárom príslušnej relácie,  zameraním  programu  a  právnymi predpismi;  

g) účinkujúci sa nedostaví do miesta účasti v programe alebo miesta nakrúcania relácií 

v určenom termíne v stave spôsobilom na plnenie svojich povinností. 
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VII. 

Spracúvanie osobných údajov  

  

1. Prevádzkovateľ osobných údajov: 

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej 

osoby (účinkujúceho), je spoločnosť (ďalej pre účely tohto článku len „Prevádzkovateľ“).  

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane OÚ). 

 

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov: 

a) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje uchádzačov (prihlásených osôb)/účinkujúcich 

(ďalej pre účely tohto článku len „dotknuté osoby“) výlučne v rozsahu nevyhnutnom na 

plnenie účelu účasti vo vstupnom konkurze (ďalej pre účely tohto článku len „casting“) a 

v programe. 

b) Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v castingu osobné údaje, a to meno, 

priezvisko, vek, stav, zamestnanie, adresu pobytu, stručnú charakteristiku osobnosti 

a dôvod prihlásenia. 

c) telefónne číslo, e-mailovú adresu, podobizeň (audiovizuálny záznam) ktorých spracovanie 

je nevyhnutné na dosiahnutie účelu účasti účastníka v castingu a programe. 

d) Prevádzkovateľ spracováva za účelom výroby programov a/alebo doplnkového vysielania, 

nevyhnutné osobné údaje účinkujúcich, ktorými sú mená, priezviská, adresy trvalého alebo 

prechodného pobytu a fotografie, podobizne, zvukové, obrazové a/alebo zvukovoobrazové 

záznamy účastníka ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu výroby programov a/alebo 

doplnkového vysielania. 

e) Prevádzkovateľ spracováva za účelom vysielania a/alebo poskytovania audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, nevyhnutné osobné údaje účinkujúcich, ktorými sú 
mená, priezviská, adresy trvalého alebo prechodného pobytu a fotografie, podobizne, 

zvukové, obrazové a/alebo zvukovoobrazové záznamy účastníka, ktoré sú nevyhnutné na 

dosiahnutie účelu vysielania a/alebo poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na 

požiadanie. 

f) Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb za účelmi podľa tohto 

článku VII ods. 2 písm. a) až e) je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa článku VII ods. 2 písm. e) je aj 

nevyhnutnosť ich spracúvania podľa osobitného predpisu. 

 

3. Doba uchovania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku VII ods. 2 písm. a) až e) vo forme, 

ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na 

dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku 

vyplývajúceho z tejto dohody, a/alebo pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa 

osobitného predpisu. 

 

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov: 

Za účelom vysielania a/alebo iného sprístupnenia programu alebo doplnkového vysielania 

prostredníctvom  programových služieb spracováva osobné údaje dotknutej osoby v mene 
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Prevádzkovateľa spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej  pre účely článku II tejto dohody len 

„Sprostredkovateľ 1“). 

 

5. Práva dotknutých osôb: 

a) dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie 

o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade 

žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby 

týkajú.  

b) dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom 

zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná 

oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá 

osoba poskytla Prevádzkovateľovi podľa tejto dohody. 

c) dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré 

poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou 

čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby 

automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred 

uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať 

nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.  

d) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných 

údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe 

odvolania súhlas alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania 

osobných údajov.  

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku II ods. 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je 

spracovanie osobných údajov potrebné na: 

- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo  

- uplatnenie práva na informácie,  

- plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení ďalších zákonov alebo osobitného predpisu, 

- uplatnenie právneho nároku 

- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický 

účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo 

závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania. 

e)   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

- osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a 

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale 

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 

18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších, a to až do overenia, či 

oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

dotknutej osoby.  

f) Pri podozrení že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh 

na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. 

 

6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 
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Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať 

Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej 

adrese: osobneudaje@joj.sk písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 

831 01 Bratislava. 

 

VIII. 

Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Účasť v programe je dobrovoľná. Účinkovaním v programe vyjadruje účinkujúci svoj súhlas 

s pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.  
 

2. SP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa programu podľa 

vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez 

náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť výrobu programu 

a resp. zmeniť jeho pravidlá. 
 

3. SP si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť výrobu programu úplne alebo 

čiastočne alebo zmeniť pravidlá programu kedykoľvek bez toho, aby jej, producentovi alebo 

MAC TV vznikol  akýkoľvek  záväzok  voči  účinkujúcim. 
 

4. Účasť v programe nie je možné súdne vymáhať ani za neho žiadať inú protihodnotu alebo 

náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 
 

5. Účinkujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 

nakrúcania relácií, prihlásenia do programu a účasti v programe, o akýchkoľvek 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri nakrúcaní relácií a svojej účasti v programe, ak tieto 

informácie nie sú verejne známe. 

  

6. V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne obsahu, prípadne výkladu ustanovení týchto pravidiel 

programu, je rozhodujúci názor a rozhodnutie SP. 
 

7. SP je oprávnená kedykoľvek zmeniť pravidlá podľa vlastného uváženia. 
 

V Bratislave, dňa 10.11.2021 

 

Slovenská produkčná, a.s. 


