Štatút súťaže PLUS MÍNUS (súťažno-zábavný kvíz pre dvoch)

Štatút súťaže PLUS MÍNUS KVÍZ
(ďalej len „štatút“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Tento štatút a pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži PLUS
MÍNUS KVÍZ (ďalej len „súťaž“), splnenie ktorých je podmienkou účasti v súťaži, a ktoré
upravujú otázky vzniku a trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich
z účasti v súťaži.

2.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s., so sídlom:
Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3006/B (ďalej len „SP”);

3.

Súťaž je súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž sa
uskutoční od 2.3.2020 na území Slovenskej republiky.

Článok II
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí v čase výroby programu dovŕšili vek 18 (osemnásť)
rokov, sú spôsobilí na právne úkony, rozumejú a dohovoria sa správne po slovensky a splnili
podmienky podľa tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).
2. Súťažiť nesmú zamestnanci a spolupracovníci SP ani akejkoľvek tretej osoby podieľajúcej sa
na príprave, výrobe a vysielaní súťaže, resp. programu, ktorého je súťaž súčasťou, vrátane ich
rodinných príslušníkov.
Článok III
Pravidlá súťaže
1. Prihlásiť sa na účasť vo vstupnom konkurze (ďalej pre účely tohto článku len „casting“) do
Súťaže je možné prostredníctvom prihlasovacieho formuláru zverejnenom na stránke
www.joj.sk/plusminuskviz
2. SP nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp.
v súvislosti s výhrou získanou v súťaži.
3. Súťaž sa skladá z dvoch častí:
a) súťažné kolá 1 – 3, v ktorých sa hrá o body a
b) finále, v ktorom sa hrá o peniaze.
4. V prvej časti hry proti sebe súťažia dvaja súťažiaci. Súťažiaci, ktorý nahrá v prvej časti viac
bodov postupuje do finále a automaticky postupuje do ďalšej súťaže. Táto situácia sa môže
opakovať až kým víťazného súťažiaceho neporazí iný súťažiaci, najviac však 6 krát. V prípade
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ak do ďalšej súťaže nenastúpi víťaz predchádzajúcej súťaže, náhradného účastníka vyberie
organizátor súťaže.
5. Prvé kolo novej súťaže začína vždy novú súťažiaci. Ak do súťaže nastúpia dvaja nový súťažiaci,
o tom kto začína prvé súťažné kolo rozhodne organizátor súťaže.
6. Ak po prvých troch kolách (prvá časť súťaže) budú mať súťažiaci zhodný počet bodov,
o postupe do finále rozhodne štvrté kolo – rozstrel.
7. Prvé kolo (POROVNÁVAČKA):
a)

V prvom kole je úlohou súťažiacich v časovom limite striedavo odpovedať na skupinu
otázok.

b)

Na každú otázku bude možné vybrať a označiť odpoveď z dvoch možností, z ktorých je
vždy jedna správna.

c)

Za každú správnu odpoveď získava súťažiaci jeden bod.

d)

Na zodpovedanie otázky je stanovený časový limit.

8. Druhé kolo (VYRAĎOVAČKA):
a) V druhom kole je úlohou súťažiacich v časovom limite odpovedať na skupinu otázok.
b) Odpoveď sa vyberá z troch možností, z ktorých správna je tá, ktorá do skupiny možností
nepatrí.
c) O možnosť odpovedať sa súťažiaci hlásia po dočítaní otázky príslušnou osobou stlačením
„buzzera“ (prihlasovacieho zariadenia na stolíku). Odpovedá vždy súťažiaci, ktorý sa
o možnosť odpovedať prihlási ako prvý. V prípade, že sa súťažiaci prihlási o možnosť
odpovedať skôr ako príslušná osoba dočíta otázku, systém automaticky tomuto
súťažiacemu zablokuje možnosť prihlásiť sa na dve sekundy.
d) Za každú správnu odpoveď získava súťažiaci dva body.
e) Na zodpovedanie otázky je stanovený časový limit.
9. Tretie kolo (ZARAĎOVAČKA):
a) V treťom kole je súťažiacim predložená časová os a množina historických udalostí, ktoré
je potrebné na túto časovú os správne umiestniť.
b) Súťažiaci vyberajú jednotlivé historické udalosti pre svojho súpera, ktorý má za úlohu ich
umiestniť na časovú os.
c) Za každú správnu odpoveď získava súťažiaci, ktorý umiestňuje historickú udalosť na
časovú os tri body. Ak súťažiaci umiestni historickú udalosť nesprávne, druhý súťažiaci,
ktorý historickú udalosť vyberal, získa jeden bod.
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d) Na umiestnenie historickej udalosti na časovú os nie je stanovený časový limit.
e) Súťažiaci, ktorý má po treťom kole vyšší počet bodov, postupuje do finále.
10. Rozstrel:
a) Ak budú mať po prvých troch kolách (prvá časť súťaže) súťažiaci zhodný počet bodov,
o postupe do finále rozhodne štvrté kolo – rozstrel.
b) V rozstrelovom kole súťažiaci odpovedajú na rozstrelovú otázku.
c) Odpovedá súťažiaci, ktorý sa o možnosť odpovedať prihlási prostredníctvom buzzera ako
prvý. Možnosť prihlásiť sa odblokuje po prečítaní otázky.
d) Ak súťažiaci odpovie správne, postupuje do finále.
e) Ak súťažiaci odpovie nesprávne, do finále postupuje jeho súper.
f)

Na zodpovedanie otázky je stanovený časový limit.

g) Ak súťažiaci neodpovie v časovom limite, do finále postupuje jeho súper.
11. Finálové kolo:
a) Do finále postupuje súťažiaci, ktorý v predchádzajúcich kolách nahral viac bodov, alebo
ktorý vyhral rozstrel.
b) Vo finále sa hrá o peniaze.
c) Súťažiaci si vo finále vyberá tému a obtiažnosť finálovej úlohy. Od obtiažnosti úlohy závisí
výška výhry.
d) Jeho úlohou je správne zoradiť osem vecí/udalostí/fenoménov/procesov a pod.. Za každú
správne umiestnenú odpoveď získava pomerovú časť z finančnej čiastky, o ktorú vo finále
hrá.
e) Finančná čiastka zohľadňuje úroveň, ktorú si súťažiaci vo finále vybral a obtiažnosť úlohy
počas finálového kola.
f)

Nesprávne umiestnená odpoveď sa presúva na správne miesto.

g) Peniaze súťažiaci získa iba za správne umiestnenú udalosť/vec/fenomén/proces a pod..
12. Scenár programu a súťaž je SP oprávnená priebežne upravovať, a teda pred výrobou
programu a súťaže, ako aj v jej priebehu je SP oprávnená meniť podmienky a ostatné
parametre vzťahujúce sa k scenáru programu a súťaže, a teda aj postavenie súťažiacich.
Takéto zmeny nezakladajú žiadne nároky súťažiacich voči SP (vrátane nároku na náhradu
škody).
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tabuľka č. 1: STROM VÝHIER
KOLO/ Suma za 1
správnu odpoveď

2

3

4

5

6

7

8

Spolu maximálne (EUR)

460

75

70

65

60

55

50

45

40

460

620

95

90

85

80

75

70

65

60

620

780

115

110

105

100

95

90

85

80

780

Článok IV
Výhry v súťaži
1. Samotná účasť v súťaži nezakladá nárok na akékoľvek finančné plnenie ani voči SP, ani voči
vysielateľovi.
2. Súťažiaci získajú ako výhru sumu vo výške v závislosti od ich úspešnosti v súťaži v zmysle
pravidiel súťaže.
3. Súťažiaci v prípade výhry v súťaži, je povinný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaplatiť príslušné dane vo výške
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v danom čase na území
Slovenskej republiky.
4. Rozhodnutie o udelení výhry je rozhodnutím SP. SP je vo vzťahu k súťažiacim oprávnená
kedykoľvek zmeniť rozsah a obsah výhry.
5. Výhra bude výhercovi vyplatená SP na ním uvedený bankový účet.
6. V prípade odmietnutia prijatia výhry alebo prijatia výhry s výhradou, nárok súťažiacich na
výhru v celom rozsahu zaniká a udelenie výhry je predmetom ďalšieho rozhodnutia SP.
7. Súťažiaci nesmú uzatvoriť dohodu o rozdelení si výhry s inými súťažiacimi alebo inými
osobami, s ktorými sa dostanú do kontaktu pri realizácii súťaže. V prípade, ak napriek tomuto
poučeniu, takúto dohodu uzatvoria, zaniká nárok súťažiacich na akúkoľvek výhru v súťaži.
Článok V
Práva a povinnosti SP
1. SP má právo zmeniť kedykoľvek počas trvania súťaže tieto pravidlá prostredníctvom úpravy
ich znenia.
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2. SP nie je povinná zaradiť súťažiacich do účinkovania v programe alebo použiť pri výrobe
programu vytvorené záznamy súťažiacich v súťaži.
3. Ak je súťažiaci pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, prípadne svojím
správaním či vystupovaním poškodzuje súťaž či televízny program alebo nerešpektuje pokyny
režiséra, dramaturga a ďalších tvorcov programov, bude rozhodnutím dramaturga, príp.
režiséra, alebo vedúceho výroby, s okamžitou platnosťou zo súťaže vylúčený.
4. O všetkých otázkach neupravených týmto štatútom je oprávnená rozhodovať SP. Rozhodnutie
SP vo veciach súťaže a účasti súťažiacich v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu SP v súťaži nie
je opravný prostriedok, rozhodnutie SP je konečné.
Článok VI
Práva a povinnosti súťažiacich
1. Súťažiaci sú počas priebehu súťaže a priebehu výroby programu zodpovední za to, že ich
konanie resp. konanie osôb im blízkym, nespôsobia ohrozenie alebo prerušenie priebehu
súťaže a výroby programu.
2. Účasť v súťaži, resp. účinkovanie v programe a účasť pri príprave a výrobe programu a pri
ďalších aktivitách spojených so súťažou a programom nezakladá medzi SP a súťažiacimi
pracovný pomer.
3. Účasťou v súťaži vzniká súťažiacim povinnosť konať v rámci účinkovania v programe podľa
pokynov SP.
4. Účasť v súťaži je dobrovoľná, bez akejkoľvek formy nátlaku.
5. Súťažiaci účasťou v súťaži plne zodpovedajú za svoj zdravotný stav, sú po fyzickej a psychickej
stránke schopní a spôsobilí súťažiť a podstúpiť fyzickú no najmä psychickú záťaž v súťaži.
6. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže, resp. výroby programu nastanú
také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiacich v súťaži, sú o nich súťažiaci povinní
bezodkladne upovedomiť SP; SP v takomto prípade môže bezodkladne a s okamžitou
platnosťou ukončiť spoluprácu so súťažiacimi a rozhodnúť o skončení ich účasti v súťaži.
7. Súťažiaci sú povinní, pokiaľ nie je ustanovené inak, poskytnúť SP alebo inej osobe určenej zo
strany SP všetku súčinnosť, ktorá môže byť k úspešnému vykonaniu účelu súťaže potrebná.
8. Osobná účasť v súťaži v čase a na mieste podľa rozhodnutia SP, je povinnosťou súťažiacich,
pričom súťažiaci budú riadne pripravení súťažiť a budú postupovať len v súlade s pravidlami
súťaže, pokynmi SP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území
Slovenskej republiky.
9. V prípade ak súťažiaci uvedú nesprávne alebo neúplné údaje v akomkoľvek dokumente
v súvislosti s ich účasťou v súťaži, sú si vedomí toho, že SP je oprávnená súťažiacich
bezodkladne zo súťaže vylúčiť.
10. Súťažiaci sú povinní počas nakrúcania účasti v súťaži zdržať sa propagácie akejkoľvek tretej
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osoby (najmä, nie však výlučne logom na oblečení, prejavom a vystupovaním).
Článok VII
Spracovanie osobných údajov
1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej
osoby (účastníka súťaže), je SP (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/súťažiacich (ďalej pre účely tohto
článku len „dotknuté osoby“) výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu v castingu
a v súťaži.
b) Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v castingu osobné údaje, a to, mená,
priezviská, adresy trvalého alebo prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
podobizeň (audiovizuálny záznam) ktorých spracovanie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu
účasti účastníka v castingu a súťaži.
c) Prevádzkovateľ spracováva za účelom výroby programov a/alebo doplnkového vysielania,
nevyhnutné osobné údaje výhercov, 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.
d) Prevádzkovateľ spracováva za účelom vysielania a/alebo poskytovania audiovizuálnych
mediálnych služieb na požiadanie, nevyhnutné osobné údaje výhercov, 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.
e) Prevádzkovateľ spracováva za účelom vyplatenia prípadných výhier v súťaži, nevyhnutné
osobné údaje výhercov, ktorými sú mená, priezviská, titul, adresy trvalého alebo
prechodného pobytu, dátum narodenia a číslo bankového účtu, ktoré sú nevyhnutné na
dosiahnutie účelu vyplatenia výhry.
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
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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. 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 nesmie 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,
- spracúvanie 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
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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.
5. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
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.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.

Tento štatút súťaže a pravidlá súťaže sú jediným štatútom a pravidlami súťaže PLUS MÍNUS
KVÍZ (súťažno-zábavný kvíz pre dvoch). Akékoľvek zmeny tohto štatútu je možné vykonať len
písomnou formou, pričom platnosť a účinnosť tohto štatútu ako aj všetky vykonané zmeny
nastanú zverejnením na internetovej stránke https://www.joj.sk/plusminuskviz/pravidla.

2.

Právne vzťahy medzi súťažiacimi a SP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

3.

Pokiaľ sa SP nerozhodne inak, platia ustanovenia tohto štatútu pre všetkých súťažiacich.

Bratislava, 25.3.2019
Slovenská produkčná, a. s.
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