
ŠTATÚT 

súťaže „Dom snov“ 

 

I. Úvodné ustanovenia  

1. Súťaž „Dom snov“ (Chcem dom) je zábavnou hrou partnerských párov pozostávajúcou 

z viacerých kôl, v ktorých jednotlivé hry majú byť okrem iného zamerané na praktické 

zručnosti, pomocné činnosti pri zhotovovaní stavieb a úprave pozemkov, riešenie situácií, 

ktoré môžu vzniknúť pri zhotovovaní stavby (ďalej len „súťaž“). 

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

znení neskorších predpisov.  

3. Tento štatút upravuje pravidlá súťaže a podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako 

“štatút“). 

4. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť NUNEZ NFE s.r.o., Lamačská cesta 

97, 841 03 Bratislava, IČO: 45427518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 63447/B (ďalej len „organizátor“). 

5. Na niektorých vybraných aspektoch súťaže s organizátorom spolupracuje 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 „Slovenská produkčná, a.s.). 

6. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a prebieha v slovenskom jazyku. Súťaž je 

časovo ohraničená a uskutoční sa od 1.4.2021 až do 30.9.2021; v tomto období prebehnú 

celkom 3 samostatné súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž kedykoľvek a bez 

náhrady zrušiť.  

7. Súťaž je súčasťou televíznych relácií televízneho programu s pracovným názvom „Dom 

snov“, každej o dĺžke trvania cca 80 min., ktoré majú byť v premiére v SR vysielané niektorou 

z televíznych programových služieb vysielateľa, spoločnosti MAC TV s.r.o., so sídlom 

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, zapísanej v obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B (ďalej len „MAC TV“) v období jesene 

2021 podľa programovej štruktúry určenej MAC TV, alebo osobou ňou určenou (ďalej sa 

jednotlivé televízne relácie označujú ako „relácia“ a televízny program ako „program“); 

celkový počet relácií: 9. 

 Obsahom relácií bude zachytenie priebehu súťaže, udalostí predchádzajúcich súťaži a s ňou 

súvisiacich udalostí, vrátane príbehov súťažiacich osôb. 

8. Výrobu relácií zabezpečuje organizátor a to na základe zmluvného vzťahu  so spoločnosťou 

Slovenská produkčná, a.s., ktorá zabezpečuje tvorbu a výrobu programov pre vysielateľa 

televíznych programových služieb MAC TV. 

 

II. Podmienky  prihlásenia do súťaže 

1. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba osoby, ktoré  

a) tvoria partnerské páry (prihlásiť sa musia vždy obe osoby tvoriace takýto pár s tým, že je 

možné, aby osoba prihlásila do súťaže aj druhého partnera, s ktorým tvorí pár, avšak 

výlučne za predpokladu, že tento partner s tým vopred súhlasil), ktoré nateraz neuzatvorili 

spolu manželstvo a majú spoločný záujem o jeho uzatvorenie, z ktorých každá osoba 

dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky  

b) súhlasia s podmienkami súťaže a štatútom v plnom rozsahu. 

2. Osoby sa môžu prihlásiť do súťaže vyplnením formulára na webovej stránke www.vilo.joj.sk. 

Okamihom prihlásenia do súťaže sa osoba prihlásená do súťaže zaväzuje plniť podmienky 

podľa tohto štatútu (v rozsahu týkajúcom sa prihlásených osôb). 

http://www.vilo.joj.sk/
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3. Organizátor môže rozhodnúť, že prihlasovanie do súťaže bude časovo obmedzené; pri tomto 

svojom rozhodovaní zohľadní termín začiatku nakrúcania relácií. 

 

III. Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovno–právnom, občiansko–právnom, 

obchodno–právnom, alebo inom právnom vzťahu k organizátorovi, MAC TV,  alebo 

spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., ani osoby spolupracujúce priamo alebo nepriamo na 

výrobe programu, alebo nakrúcaní jednotlivých relácií. 

2. Osoba sa môže zúčastniť súťaže výlučne spoločne s osobou, s ktorou tvorí partnerský pár; 

účasť iba jednej osoby z tohto páru v súťaži nie je možná (súťaž je vo svojej podstate súťažou 

partnerských dvojíc). Ak zanikne účasť v súťaži jednej z osôb tvoriacich pár, zaniká tým 

okamihom aj účasť druhej osoby tvoriacej s ňou pár. 

3. Účasť v súťaži je neoddeliteľne spojená s používaním osobných údajov súťažiacich 

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

súťažiaci (napr. domáce video, fotografie z archívu a pod.), potrebných na nakrútenie a 

použitie relácií, prezentáciu programu, súťaže a relácií, osobného účinkovania v reláciách 

(alebo niektorých z nich podľa rozhodnutia organizátora). 

4. Osoby, ktoré sa prihlásia do súťaže, budú kontaktované organizátorom za účelom posúdenia, 

či spĺňajú podmienky prihlásenia do súťaže a za účelom výberu osôb súťažiacich v súťaži 

z prihlásených osôb; organizátor v rámci kontaktovania môže požadovať od prihlásených 

osôb uvedenie základných informácií a skutočností týkajúcich sa ich osôb. 

5. O tom, ktoré z prihlásených osôb budú vybrané do súťaže, rozhoduje výlučne jednostranne 

organizátor; organizátor vyberie do súťaže vždy iba osoby, ktoré spolu tvoria partnerský pár. 

6. Osoba, ktorá sa prihlásila do súťaže, sa stáva súťažiacim v súťaži uzatvorením dohody, resp. 

zmluvy o účinkovaní súťažiaceho v reláciách (programe), ktorou 

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

priebeh súťaže, ktorej sa súťažiaci 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 súťaže 

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 všetkých relácií, ich neobmedzené používanie 

a riadnu podporu a propagáciu relácií, programu a súťaže a činnosti s tým súvisiace. 

Na uzatvorenie dohody, resp. zmluvy podľa predchádzajúcej vety nemá žiadna osoba, ktorá 

sa prihlásila do súťaže, právny nárok. 

7. Uzatvorením dohody, resp. zmluvy podľa predchádzajúceho bodu súťažiaci potvrdzuje, že sa 

dôkladne oboznámil so štatútom a zaväzuje sa ho bezvýhradne dodržiavať v celom rozsahu.  

8. Súťažiaci berie na vedomie, že priebeh súťaže a jeho účasť v súťaži sa budú obrazovo i 

zvukovo zaznamenávať. 

9. Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi alebo ním určenej osobe výlučne úplné, 

správne, pravdivé údaje a informácie a o akejkoľvek zmene bezodkladne informovať 

organizátora alebo ním určenú osobu a to bez vyzvania.  

10. Súťažiaci je povinný dodržiavať štatút a pokyny organizátora súťaže (resp. ním určenej osoby) 

týkajúce sa priebehu súťaže a jeho účasti v nej a pokyny organizátora (resp. ním určenej 

osoby), týkajúce sa nakrúcania príslušných relácií a účasti súťažiaceho na ich nakrúcaní. 
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11. Organizátor upozorňuje, že jedným z hľadísk, ktoré bude organizátor pri rozhodovaní o tom, 

ktoré z prihlásených osôb budú vybrané do súťaže (za súťažiacich), je spoločný záujem osôb 

tvoriacich partnerský pár o spoločné uzatvorenie manželstva a to (v prípade takejto 

požiadavky organizátora) v priebehu obdobia účasti týchto súťažiacich v súťaži s tým, že 

miesto a termín uzatvorenia manželstva bude určený po dohode organizátora a súťažiaceho 

páru s tým, že vybrané audiovizuálne záznamy zo svadobných príprav, uzatvorenia 

manželstva a následnej svadobnej hostiny môžu byť použité v reláciách a programe. 

Odmietnutie uzatvorenia manželstva za týchto podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie 

súťažiacich tvoriacich partnerský pár zo súťaže.  

12. Organizátor žiadnym spôsobom súťažiacim nezasahuje do žiadnych ich osobných práv 

vrátane práva súťažiacich slobodne rozhodovať o voľbe svojho partnera, ani o uzatvorení 

manželstva. 

 

IV. Pravidlá súťaže a jej priebeh 

1. Organizátor má právo upraviť pravidlá súťaže a podmienky súťaže podľa svojho uváženia 

s tým, že akákoľvek zmena bude vykonaná výlučne tak, aby nebola narušená rovnosť 

súťažiacich v súťaži. 

2. Počet súťažiacich v jednej súťaži: vždy 8 súťažiacich tvoriacich 4 partnerské páry; celkovo 

prebehnú 3 samostatné súťaže. 

3. Súťaž pozostáva z týchto kôl:  

a) dve semifinálové kolá  

b) finále. 

Jedna súťaž bude zaznamenaná v celkom 3 reláciách s tým, že jedno kolo súťaže bude 

spravidla obsahom jednej z relácií (prvá relácia: prvé semifinálové kolo, druhá relácia: druhé 

semifinálové kolo, tretia relácia: finále). 

4. V každom zo semifinálových kôl proti sebe súťažia 4 súťažiaci tvoriaci 2 partnerské páry. Do 

finále postupujú z každého semifinálového kola dvaja súťažiaci tvoriaci jeden partnerský pár.  

5. Každé semifinálové kolo pozostáva z 5 úloh (hier), ktoré určuje organizátor. 

6. V poradí prvé štyri úlohy každého semifinálového kola budú spravidla zamerané na praktické 

zručnosti, pomocné činnosti a organizačné schopnosti súťažiacich v súvislosti so zhotovením 

stavby a úpravou pozemkov.  

Súťažiaci sú povinní pri ich plnení bezvýhradne dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, používať potrebné osobné a iné ochranné pomôcky a dodržiavať pokyny 

organizátorom určených osôb za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Porušenie 

povinností podľa predchádzajúcej vety je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. 

V poradí piata (záverečná) úloha každého semifinálového kola bude spočívať v strhávaní 

obrusu súťažiacimi zo stola spod na ňom naukladaných tanierov (tieto nesmú byť poukladané 

na sebe) a to tak, že  

a) počet tanierov, ktoré budú položené na stole pri stŕhaní obrusu, si určujú súťažiaci tvoriaci 

partnerský pár,  

b) počet na stole naukladaných tanierov oznamujú ako v poradí prví súťažiaci tvoriaci 

partnerský pár, ktorí majú po prvých 4 úlohách menší počet bodov; pri rovnakom počte 

bodov sa poradie určí náhodným spôsobom (napr. hod mincou) 

c) potom  počet na stole naukladaných tanierov oznamujú súťažiaci tvoriaci druhý partnerský 

pár 

d) následne na to súťažiaci v poradí, v akom oznamovali počet na stole naukladaných 

tanierov, môžu zvýšiť počet tanierov, ktoré majú byť naukladané na stole počas stŕhania 

obrusu a to aj opakovane 

e) po určení počtu tanierov uložených na stole v čase strhávania obrusu všetkými 

súťažiacimi, pristúpi k strhnutiu obrusu jeden zo súťažiacich partnerského páru, ktorí majú 
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po prvých 4 úlohách menší počet bodov; pri rovnakom počte bodov sa poradie určí 

náhodným spôsobom (napr. hod mincou) 

f) po strhnutí obrusu sa spočíta počet nerozbitých tanierov, ktoré zostali na stole  

g) následne pristúpi k strhávaniu obrusu spod nimi určeného počtu tanierov jeden zo 

súťažiacich tvoriacich druhý partnerský pár. 

7. Jednotlivé úlohy semifinálového kola hrajú podľa povahy obaja súťažiaci tvoriaci partnerský 

pár, alebo niektorý z nich (tohto môže určiť jednostranne organizátor, alebo si ho určia po 

dohode súťažiaci z páru). 

8. Bodovanie úloh (hier) semifinálového kola: 

a) súťažiaci partnerského páru, ktorí vyhrajú v poradí prvej úlohe, získavajú spolu 1 bod  

b) súťažiaci partnerského páru, ktorí vyhrajú v poradí druhej úlohe, získavajú spolu 2 body  

c) súťažiaci partnerského páru, ktorí vyhrajú v poradí tretej úlohe, získavajú spolu 3 body  

d) súťažiaci partnerského páru, ktorí vyhrajú v poradí štvrtej úlohe, získavajú spolu 4 body  

e) počet bodov, ktoré získavajú súťažiaci tvoriaci partnerský pár v poradí piatej (záverečnej) 

úlohe, je zhodný s počtom nerozbitých tanierov, ktoré zostanú na stole po strhnutí obrusu 

súťažiacim tohto páru.  

9. Každá z úloh (hier) semifinálových kôl sa uskutoční na organizátorom určených miestach 

s tým, že účasť na nich si vyžaduje nepretržitú prítomnosť súťažiacich v týchto miestach (v 

dvoch blokoch, pričom dĺžka jedného bloku nepresiahne dobu 5 dní) s tým, že ubytovanie 

v týchto miestach bude zabezpečené organizátorom avšak tak, že toto ubytovanie bude iba 

provizórne (napr. unimobunka, karavan a pod.).  

10. Pred začiatkom každej úlohy moderátor vysvetlí jej zameranie, cieľ a podmienky potrebné na 

to, aby sa súťažiaci stali jej víťazmi. Víťazmi každej úlohy sú vždy obaja súťažiaci tvoriaci 

partnerský pár a to aj v prípade, ak sa samotnej úlohy, resp. jej plnenia, zúčastňuje jeden 

z nich. 

11. Víťazmi príslušného semifinálového kola sú tí dvaja súťažiaci tvoriaci partnerský pár, ktorí 

získajú v príslušnom semifinálovom kole spolu viac bodov.   

12. Pri rovnosti bodov súťažiacich v oboch partnerských pároch sa po piatej (záverečnej) úlohe 

semifinálového kola uskutoční rozstrelová hra. Rozstrelová hra bude spočívať v strhávaní 

obrusu zo stola spod na ňom naukladaných tanierov, pri ktorej sa postupuje primerane ako 

v piatej (záverečnej) úlohe s týmito rozdielmi: 

a) počet tanierov, ktoré budú položené na stole pri stŕhaní obrusu, určuje moderátor, tento 

počet je pre súťažiacich z oboch partnerských párov rovnaký, 

b) poradie, v akom pristúpia súťažiaci jednotlivých partnerských párov ku strhnutiu obrusu, 

sa určí náhodným spôsobom (napr. hod mincou) 

c) ak súťažiaci z oboch partnerských párov budú mať aj po rozstrelovej hre semifinálového 

kola rovnaký počet bodov, rozstrelová hra sa opakuje a to až do doby, kým súťažiaci 

tvoriaci niektorý partnerský pár nezískajú v rozstrelovej hre viac bodov.  

Organizátor je oprávnený rozhodnúť o tom, že rozstrelová hra bude spočívať v inej hre alebo 

úlohe.  

Víťazmi semifinálového kola sa stávajú súťažiaci partnerského páru, z ktorého súťažiaci 

vyhral rozstrelovú hru. 

13. Súťažiacim tvoriacim partnerský pár, ktorí vyhrali semifinálové kolo, moderátor ponúkne 

výzvu „Pokušenie“, t.j. možnosť prijať finančnú hotovosť vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc 

eur). Rozhodnúť sa o tom, či prijmú výzvu „Pokušenie“ sú súťažiaci povinní bezodkladne po 

ponuke moderátora.  

Prijatím výzvy „Pokušenie“ zaniká účasť súťažiacich tvoriacich partnerský pár, ktorí túto 

výzvu prijali a do finále postupujú súťažiaci tvoriaci druhý partnerský pár, ktorí neboli 

v semifinálovom kole úspešní.  

14. Súťažiaci tvoriaci partnerský pár, ktorí vyhrali semifinálové kolo a neprijmú výzvu 
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„Pokušenie“, postupujú do finále. Takýmto neprijatím výzvy „Pokušenie“, zaniká účasť 

súťažiacich tvoriacich druhý partnerský pár v súťaži. 

15. Finále sa zúčastňujú súťažiaci tvoriaci dva partnerské páry, ktorí doň postúpili zo 

semifinálových kôl.  

16. Finále pozostáva z jednej Finálovej hry. Finálová hra spočíva v odoberaní pohárov 

naplnených sektom postavených na seba do tvaru pyramídy. Finálová hra prebieha tak, že 

súťažiaci jednotlivých partnerských párov sa striedajú v odoberaní pohárov z pyramídy tak, 

aby nedošlo k rozbitiu pohárov tvoriacich pyramídu a ani k zrúteniu pyramídy a ani jej časti 

(súťažiaci tvoriaci partnerský pár sa musia striedať s tým, že poradie si určujú sami).  

Víťazom Finálovej hry sa stávajú súťažiaci tvoriaci partnerský pár, z ktorého súťažiaci 

odobral v poradí posledný pohár, ktoré boli usporiadané do pyramídy (ak pretým nedošlo 

k rozbitiu žiadneho z pohárov usporiadaných v pyramíde, ani k zrúteniu pyramídy, resp. jej 

časti). 

Ak počas odoberania pohárov z pyramídy dôjde k rozbitiu čo i len jedného pohára, ktorý je 

súčasťou pyramídy (teda nedošlo k jeho odobratiu), alebo dôjde k zrúteniu pyramídy, resp. jej 

časti, víťazom hry sa stávajú súťažiaci, ktorí odoberali v poradí predposledný pohár 

(odoberanie pohára začína prvým kontaktom súťažiaceho s pohárom). 

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať stabilitu pohárov v pyramíde napr. fúkaním, 

podkladaním podložiek alebo inak. 

17. Víťazmi finále a víťazmi súťaže sú súťažiaci, ktorí tvoria partnerský pár, ktorí vyhrali 

Finálovú hru vo finále. 

18. V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností v priebehu súťaže má o ďalšom postupe 

právo rozhodnúť zástupca určený organizátorom. 

19. Pokyny moderátora týkajúce sa súťaže v súlade s týmto štatútom sú pre súťažiacich záväzné. 

 

V. Výhry v súťaži 

1. Hlavnou výhrou v súťaži, na ktorú vznikne právo súťažiacim tvoriacim partnerský pár, ktorý 

vyhrali Finálovú hru vo finále súťaže, je montovaný rodinný dom s pozemkom; umiestnenie 

rodinného domu, jeho vybavenie, súčasti, príslušenstvo, úpravu pozemku, jeho súčasti 

a príslušenstvo určuje výlučne organizátor.  

 Umiestnenie domu a pozemku oznámi organizátor všetkým súťažiacim pred začiatkom jej 

semifinálového kola.  

 Základný opis stavu domu a pozemku oznámi organizátor súťažiacim, ktorí sa zúčastnia finále 

pred začiatkom Finálovej hry vo finále. 

 Hlavnú výhru v súťaži nadobudnú súťažiaci tvoriaci víťazný partnerský pár do svojho 

podielového spoluvlastníctva s tým, že veľkosť spoluvlastníckych podielov oboch bude ½. 

 Stavba rodinného domu, ktorá tvorí časť hlavnej výhry, nemusí byť skolaudovaná, organizátor 

kolaudáciu tejto stavby nezabezpečuje, ak sa nerozhodne inak. Organizátor poskytne 

súťažiacim, ktorí nadobudnú hlavnú výhru, v konaní o povolenie užívania stavby rodinného 

domu potrebnú súčinnosť a podklady. 

 Organizátor má záujem, aby súťažiaci, ktorým vznikne právo na hlavnú výhru, jej predmet 

osobne užívali a z tohto dôvodu môže od nich požadovať, aby sa zaviazali, že jej predmet po 

určenú primeranú dobu (najdlhšie po dobu 5 rokov) neprevedú na inú osobu, ani ju 

neprenechajú do odplatného užívania inej osobe. 

2. Súťažiaci, ktorí súťažili vo Finálovej hre vo finále súťaže, ktorým nevzniklo právo na hlavnú 

výhru, majú právo na cenu útechy. Cenu útechy určuje organizátor s tým, že sa môže jednať 

o peňažnú alebo vecnú výhru podľa rozhodnutia organizátora.  

3. Súťažiaci tvoriaci partnerský pár, ktorí prijali v semifinálovom kole výzvu „Pokušenie“, 

získavajú finančnú výhru vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur).  

4. Organizátor nezodpovedá za neodovzdanie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov na strane 
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súťažiaceho, alebo tretej osoby, alebo z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť. 

5. Pre vylúčenie pochybností, súťažiaci tvoriaci partnerský pár získavajú právo na príslušnú 

výhru spoločne s tým, že každému z nich z príslušnej výhry patrí jedna polovica a to tak, že 

a) u vecných výhier sa podielovými spoluvlastníkmi predmetu výhry stávajú obaja títo 

súťažiaci (výška spoluvlastníckeho podielu každého z nich je ½) 

b) u peňažných výhier, každý z týchto súťažiacich má právo na ½ peňažnej výhry. 

6. Vecné výhry budú odovzdané súťažiacim spoločne. 

7. Podmienkou nadobudnutia výhry (najmä hlavnej výhry) môže byť uzatvorenie zmluvy 

súťažiacimi s organizátorom (resp. ním určenou osobou), na základe ktorej takáto osoba 

bezplatne prevedie predmet takejto výhry na súťažiacich, ktorým vzniklo na takúto výhru 

právo, alebo vykonanie iného právneho úkonu. 

8. Peňažné výhry budú odovzdané súťažiacim, ktorým vzniklo na ne právo, prevodom na účty 

v bankách v SR označené týmito súťažiacimi. 

9. Peňažné výhry budú odovzdané súťažiacim, ktorým na ne vzniklo právo, najneskôr do 60 dní 

od skončenia súťaže. 

10. Iné ako peňažné výhry budú odovzdané súťažiacim, ktorým na ne vzniklo právo, najneskôr 

do 90 dní od skončenia súťaže. 

11. Výhry do súťaže zabezpečuje organizátor, alebo na účet organizátora spoločnosť Slovenská 

produkčná, a.s. 

12. Organizátor nezodpovedá za prípadné vady a nedostatky vecných výhier. 

13. Organizátor si vyhradzuje právo meniť výhry a podmienky odovzdania výhier. 

14. Súťažiaci, ktorému vzniklo právo na výhru, je na požiadanie povinný preukázať 

organizátorovi  svoju totožnosť. 

15. Výhry sú neprenosné. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a 

to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im 

vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím výhry a ani účinkovaním v reláciách. 

V odôvodnených prípadoch je organizátor oprávnený rozhodnúť, že súťažiacim nahradí 

niektoré z ich nákladov súvisiacich s účasťou na nakrúcaní relácií. 

16. Organizátor nezodpovedá súťažiacim za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, 

neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím práva na výhru.  

17. Akákoľvek výhra (jej výška, resp. hodnota), na ktorú vznikne súťažiacim právo, je vždy 

uvádzaná pred vykonaním zrážky dane, odvodu, alebo iného poplatku. 

18. Ak výhra podlieha takej dani, odvodu, alebo inému poplatku podľa verejnoprávnych 

predpisov, ktoré je podľa právnych predpisov povinný zraziť alebo odviesť organizátor, alebo 

spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., výhra bude poskytnutá po znížení o výšku tejto dane, 

odvodu, alebo iného poplatku.  

19. Osobitne sa uvádza, že výhry podliehajú daňovej a odvodovej povinnosti podľa právnych 

predpisov, pričom organizátor si riadne plní všetky povinnosti s tým súvisiace a bezvýhradne 

očakáva a vyžaduje, že si tieto povinnosti riadne a včas budú plniť aj všetci súťažiaci.  

 Organizátor osobitne upozorňuje na skutočnosť, že prijatím výhry môžu dotknutému 

súťažiacemu vzniknúť s tým súvisiace povinnosti a to najmä povinnosť zaplatiť v súlade 

s právnymi predpismi daň, odvod, resp. iný poplatok z tejto výhry a podať s tým súvisiace 

daňové priznanie, resp. splniť si inú informačnú, registračnú alebo obdobnú povinnosť.  

 

VI. Práva a povinnosti súťažiacich  

1. Podmienky spracovania osobných údajov účastníkov a súťažiacich sú spracované v prílohe 

štatútu – Podmienky spracovania osobných údajov.  
2. Súťaž, jej priebeh a jej jednotlivé aspekty vrátane príbehov jednotlivých súťažiacich budú 

obsahom relácií. 

3. Súťažiaci potvrdzuje vedomosť o tom, že bez jeho osobného účinkovania v reláciách jeho 
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účasť v súťaži nie je možná. 

4. Povinnosti súťažiaceho: 

a) súťažiaci sa zaväzuje byť k dispozícii po dobu nakrúcania jednotlivých relácií 

v organizátorom určených termínoch, čo si môže vyžiadať aj nutnosť, aby súťažiaci 

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 súťažiaci je povinný rešpektovať pokyny výrobného štábu organizátora v súlade so 

scenárom príslušnej relácie, zameraním programu a právnymi predpismi; každý  súťažiaci 

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) súťažiaci sa zaväzuje v primeranej miere zúčastňovať propagačných a prezentačných 

aktivít organizátora a spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. v médiách, a to podľa ich 

požiadaviek; táto povinnosť súťažiaceho sa vzťahuje na obdobie od okamihu, keď sa stane 

súťažiacim až do uplynutia 90 dní od skončenia súťaže; 

d) súťažiaci sa zúčastňuje súťaže a nakrúcania relácií bezplatne, na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo; 

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

podmienok pre všetkých súťažiacich, je súťažiaci povinný na žiadosť organizátora  

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

je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok; 

f) súťažiaci 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 súťaži, v mieste súťaže, alebo nakrúcania relácií je zakázané mať pri 

sebe zbrane, výbušniny a akékoľvek nelegálne látky. 

10. Súťažiaci pri účasti v súťaži 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 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; 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 súťaž, jej nerušený a plynulý priebeh alebo nerušený a plynulý priebeh 

nakrúcania žiadnej relácie;  

h) vyhotovovať akékoľvek záznamy alebo snímky. 
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11. Súťažiaci si je vedomý skutočnosti, že dokrútky relácií sa môžu natáčať v mieste jeho bydliska 

s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kolegami. 

12. Súťažiaci 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 súťažiaci povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo práva tretích osôb 

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

organizátorovi, spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. alebo MAC TV. 

13. 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 so súťažou, programom, alebo reláciami  

výlučne s predchádzajúcim súhlasom  organizátora.  

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

upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane pokynov organizátora alebo osôb 

ním určených. 

15. Súťažiaci udeľuje organizátorovi 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 súťaži, 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.  Súťažiaci udeľuje organizátorovi a osobám ním určeným súhlas na použitie jednotlivých 

zložiek osobnosti súťažiaceho (najmä mena prezývky, skutočností týkajúcich sa jeho života 

a jeho jednotlivých sfér), ktoré uvedie súťažiaci pri svojej účasti v súťaži, alebo nakrúcaní 

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

účinkovať v reláciách, a to za účelom účasti súťažiaceho v súťaži, vytvorenia a použitia relácií 

a iných diel súvisiacich so súťažou, reláciami alebo programom, propagáciu a prezentáciu 

súťaže, relácií a programu a činnosťami s tým súvisiacimi. 

Súťažiaci udeľuje organizátorovi a osobám ním určeným súhlas na vyhotovenie snímok, 

podobizní a záznamov jeho osoby a jeho prejavov osobnej povahy pri jeho účasti v súťaži, 

nakrúcaní relácií, v mieste nakrúcania relácií, aktivitách na podporu a propagáciu súťaže, 

relácií a programu a to za účelom účasti súťažiaceho v súťaži, vytvorenia a použitia relácií 

a iných diel súvisiacich so súťažou, reláciami alebo programom, propagáciu a prezentáciu 

súťaže, relácií a programu a činnosťami s tým súvisiacimi. 

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

územnom a vecnom rozsahu. 

 

VII. Protestovanie: 

1. Protesty proti priebehu súťaže, rozhodnutiam organizátora (resp. ním určenej osoby) v nej, 

alebo správnosti vyhodnotenia jednotlivých hier môže súťažiaci podávať výlučne ústne, a to 

bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest a to výlučne počas priebehu 

súťaže. Po ukončení príslušného kola súťaže je výsledok nemenný a konečný, bez možnosti 

jeho dodatočného napadnutia a to aj v prípade, ak sa dodatočne preukáže nesprávnosť 

priebehu súťaže. Protesty sa podávajú výhradne moderátorovi. Protesty musia obsahovať 

popis skutočnosti, ktorú súťažiaci napadá a stručné odôvodnenie, prečo ju považuje za 

nesprávnu. O proteste rozhoduje výlučne organizátor.  
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2. V prípade, že protest bude uznaný za opodstatnený, o ďalšom postupe v súťaži rozhodne 

organizátor vzhľadom k povahe protestu a dôvodom jeho opodstatnenosti. 

3. O proteste a rozhodnutí o ňom sa nemusí vyhotovovať písomný záznam.  

4. Rozhodnutie o proteste je konečné a nemožno ho preskúmať. 

5. Ak v priebehu súťaže dôjde k udalosti narúšajúcej priebeh súťaže, je organizátor, alebo osoba 

ním určená, oprávnený súťaž prerušiť a rozhodnúť o ďalšom postupe. 

 

VIII. Zánik účasti súťažiaceho v súťaži: 

1. Zánikom účasti súťažiaceho v súťaži zaniká zároveň účasť v súťaži toho súťažiaceho, ktorý 

s takýmto súťažiacim tvorí partnerský pár. 

2. Organizátor alebo ním určená osoba, má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže 

aj v prípade, ak: 

a) súťažiaci porušil ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tohto štatútu; 

b) organizátor po uzatvorení dohody, resp. zmluvy (čl. III. bod 6.) zistí, že akékoľvek údaje 

alebo akákoľvek z informácií, ktoré súťažiaci poskytol organizátorovi, alebo osobám ním 

určeným, sú nepravdivé, neúplné, nepresné alebo zavádzajúce, alebo ak súťažiaci poruší 

pokyny organizátora; 

c) organizátor, alebo osoba ním určená nadobudne v priebehu súťaže dôvodné podozrenie, že 

súťažiaci postupuje nečestne, alebo v rozpore s týmto štatútom; 

d) súťažiaci ohrozí alebo poruší rovnaké podmienky účasti v súťaži pre všetkých súťažiacich 

alebo organizátor nadobudne v priebehu súťaže dôvodné podozrenie o tomto porušovaní 

podmienok účasti; 

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

vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok; 

f) súťažiaci nebude rešpektovať pokyny organizátora alebo ním poverených osôb v súlade so 

scenárom príslušnej relácie,  zameraním  programu  a  právnymi predpismi;  

g) súťažiaci sa nedostaví do miesta účasti v súťaži alebo miesta nakrúcania relácií v určenom 

termíne v stave spôsobilom na plnenie svojich povinností 

h) dôjde k zániku dohody, resp. zmluvy (čl. III. bod 6.) odstúpením organizátora od nej. 

3. Vylúčením súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na akúkoľvek výhru v súťaži a to aj v 

prípade, ak by mu na ňu vzniklo právo pred vylúčením zo súťaže. 

4. Ak sa dodatočne preukáže, že súťažiaci postupoval takým spôsobom, ktorý odôvodňoval jeho 

vylúčenie zo súťaže, je organizátor oprávnený rozhodnúť o jeho vylúčení zo súťaže aj 

dodatočne. V takomto prípade je súťažiaci povinný na výzvu organizátora, alebo osoby ním 

poverenej 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. 

5. 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. 

 

IX. Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom a 

zaväzuje sa ho dodržiavať v plnej miere.  

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa 

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

náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne 

alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby organizátorovi, spoločnosti 

Slovenská produkčná, a.s. alebo MAC TV vznikol  akýkoľvek  záväzok  voči  súťažiacim. 
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4. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo 

náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 

5. 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 relácií a svojej účasti v súťaži, ak tieto informácie nie sú 

verejne známe.  

6. V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne obsahu, prípadne výkladu ustanovení tohto štatútu 

súťaže, je rozhodujúci názor a rozhodnutie organizátora. 

7. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia organizátorom. 

8. Štatút bude zverejnený na www.vilo.joj.sk a zároveň dostupný na vyžiadanie u organizátora.  

9. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť štatút a zmenený štatút zverejniť vhodným 

spôsobom.    

 

Za organizátora:        

V Bratislave, dňa 1.4.2021       

 

 

 

 

 

.................................................... 

NUNEZ NFE s.r.o. 

Peter Núňez, konateľ 

http://www.vilo.joj.sk/

