ŠTATÚT TELEVÍZNEJ SÚŤAŽE
DUEL

I.
Názov súťaže :
DUEL
(ďalej len „súťaž“ alebo „program“)
II.
Forma :
Verejná súťaž podľa §§ 847 až 849 zákona c. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník ) v znení neskorších predpisov.
Súťaž je vedomostná.
III.
Vyhlasovateľ (Organizátor) :
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
v spolupráci so spoločnosťou LEON Productions, spol. s r.o.
IV.
Termín a periodicita:
Súťaž sa vysiela v priebehu roku 2016, v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.
V.
Zámer :
Vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podnietiť záujem divákov o poznatky, vedomosti a myšlienky z najrozličnejších
oblastí nášho života.
VI.
Umiestnenie vo vysielaní:
Podvečer, Jednotka.
VII.
Podmienky prihlásenia do súťaže:
Prihlásenie do súťaže:
Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, posielajú svoje prihlášky na mailovú adresu RTVS: duel@stv.sk alebo,
v prípade, že nemajú prístup k e-mailu, písomne, s doručením osobne alebo prostredníctvom pošty, na adresu:
LEON Productions, spol. s. r. o.
Jadranská 41
841 01 Bratislava
V prihláške musia byt uvedené nasledovné údaje: 1. MENO, 2. PRIEZVISKO, 3. ULICA, 4. PSČ, 5. MESTO, 6.
VEK, 7. POVOLANIE, 8. MOBIL, PEVNÁ LINKA, prípadne E- MAIL
VIII.
Podmienky účasti v súťaži :
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, resp. fyzická osoba, ktorá v deň
vyhotovenia záznamu súťaže dosiahne vek 18 rokov. Takáto fyzická osoba sa súťaže môže zúčastniť iba raz.

2. Súťažiť nemôžu osoby, ktoré sú v pracovno-právnom vzťahu, občiansko-právnom alebo obchodnoprávnom
vzťahu k RTVS alebo spoločnosti LEON Productions, spol. s r.o. a osoby spolupracujúce priamo či nepriamo
na výrobe programu.
3. Kandidátom pre účasť v súťaži je fyzická osoba, ktorá úspešne absolvuje vedomostný test.
4. Súťažiaci sú povinní dostaviť sa na výrobu programu včas podľa pokynov výrobného štábu, v stave
spôsobilom na účinkovaní v súťaži. Súťažiť nemôžu osoby, ktoré javia známky opitosti, vplyvu omamných
látok, v nevhodnom oblečení, chorí alebo zranení.
5. Pred výrobou programu udelia súťažiaci RTVS súhlas na to, aby zvukové, obrazové a zvukovoobrazové
záznamy ich osoby, vrátane mena a priezviska, boli použité vo vysielaní RTVS, špeciálne v upútavkách,
bez časového obmedzenia a bez akýchkoľvek finančných nárokov voči RTVS. RTVS je oprávnená, v záujme
propagácie súťaže (napr. v tlači, na bilboardoch, v internetovej sieti či iných prostriedkoch), používať všetky
materiály získané pri výrobe programu bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich na odmenu ci iné vyrovnanie.
IX.
Pravidlá súťaže a vyhodnocovanie:
Každá hra súťaže Duel má dvoch súťažiacich a tri kolá. Správnosť odpovedí súťažiacich posudzuje moderátor
súťaže bezprostredne po odznení odpovede.
Pred otvorením hry si súťažiaci vyžrebujú poradie, v akom budú súťažiť. Každé kolo vždy začína súťažiaci
s poradovým číslom 1.
V 1. kole moderátor položí každému súťažiacemu maximálne desať otázok, a to v časovom limite 60 sekúnd.
Za každú správnu odpoveď pribudne na konto súťažiaceho 30,- Eur. V prípade, ak súťažiaci správne odpovie
na desať otázok získa prémiu 100,- Eur.
Otázky 1. kola nemajú vizuálnu textovú podobu.
Pre 2. kolo je pripravených dvadsať otázok, ktoré sú zaradené do desiatich tematických okruhov – každý tematický
okruh má dve otázky. Každý súťažiaci si vyberie tematický okruh a z neho jednu otázku. Zároveň určí hodnotu
svojej odpovede v rozpätí 20,- až 100,- Eur (20,- Eur, 40,- Eur , 60,- Eur , 80,- Eur , 100,- Eur). Súťažiaci sú povinní
odpovedať na vybranú otázku.
Ak súťažiaci nepozná odpoveď, alebo odpovie nesprávne, stráca zo svojho konta určenú sumu. Súper na túto
vybranú otázku môže ale nemusí odpovedať. Ak odpovie správne, získava súperove body. Ak odpovie nesprávne,
stráca zo svojho konta súperom určenú sumu. Otázky 2. kola majú grafickú textovú podobu. Súťažiaci musí
odpovedať do 5 sekúnd po odznení otázky.
V 3. kole je desať tematických okruhov a každý má jednu otázku. Každý súťažiaci je povinný odpovedať na päť
otázok v grafickej podobe. Súťažiaci si témy vyberajú navzájom. Po výbere témy súperom, súťažiaci určí hodnotu
svojej odpovede v rozpätí 20,- až 350,- Eur (20,- Eur , 40,- Eur , 60,- Eur , 80,- Eur , 100,- Eur , 150,- Eur , 200,- Eur
, 250,- Eur , 300,- Eur , 350,- Eur) . Ak súťažiaci nepozná odpoveď alebo odpovie nesprávne, stráca zo svojho
konta príslušnú sumu, súper odpovedať nemôže. Otázky 3. kola majú grafickú textovú podobu. Súťažiaci musí
odpovedať do 5 sekúnd po odznení otázky. Desiatou otázkou 3. kola sa hra končí.
Súťažiaci s vyšším konečným plusovým kontom sa stáva víťazom hry a získava finančnú cenu vo výške konta,
ktoré získal.
Ak na konci hry majú obidvaja súťažiaci rovnaké plusové kontá, o víťazovi rozhoduje:
1. viac správnych odpovedí počas hry2. viac správnych odpovedí v 3. kole
3. viac správnych odpovedí v 2. kole
4. viac správnych odpovedí v 1. kole
Ak sa nerozhodne ani v jednom z týchto variantov, súťažiaci si Duel zopakujú v ďalšej hre.
Víťaz hry s plusovým kontom má právo rozhodnúť sa, ci sa zapojí do ďalšej hry. Víťaz hry musí do ďalšej hry staviť
polovicu sumy, ktorú získal svojím víťazstvom. Do uvedenej sumy sa nezapočítava prémia 100,- Eur z 1. kola,

ktorá prináleží víťazovi v plnej výške. Súťažiaci získa vklad do hry iba vtedy, ak ďalšiu hru vyhrá. Súťaž sa končí
vtedy, keď súťažiaci svoje víťazstvo z predchádzajúcej hry neobháji alebo sa rozhodne nepokračovať v súťaži.
X. Cena súťaže:
Cenou súťaže je získaná finančná suma.
Odovzdanie ceny :
Víťazovi súťaže bude cena odovzdaná zástupcom vyhlasovateľa súťaže, a to bezprostredne po skončení súťaže.
XI.
Daňový režim :
Finančná cena podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona c. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo výške 19 % podliehajú finančné ceny nad
350,- Eur.
XII.
Ostatné ustanovenia súťaže :
Ak sa v priebehu súťaže zistí, že otázka nebola formulovaná tak, aby umožňovala jednoznačnú odpoveď,
vyhlasovateľ súťaže má právo otázku anulovať a nahradiť ju inou otázkou.
V prípade veľmi vážnych technických ci iných problémov má vyhlasovateľ súťaže právo anulovať chybou
postihnutú časť súťaže a následne pokračovať v súťaži od momentu, keď bola ešte regulárna.
Ak to nie je objektívne možné, pokračuje vyhlasovateľ v hre od začiatku príslušného kola, ak ani to nie je možné,
anuluje sa celý doterajší priebeh hry. Hra sa začne od začiatku.
Protest proti neuznaniu správnej odpovede resp. proti uznaniu súperovej nesprávnej odpovede, môže súťažiaci
podať do 14 dní od výroby súťaže.
Protest podložený informáciami z hodnoverných zdrojov musí byt podaný písomne na adresu: LEON
Productions, spol. s.r.o., Jadranská 41, 841 01 Bratislava. O proteste bude rozhodnuté v lehote 14 dní od jeho
podania.
Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im v súvislosti s účasťou v súťaži vznikli.
XIII.
Propagácia:
Súťaž je propagovaná vo vysielaní televíznej programovej služby a na webovej stránke RTVS,
organizačná zložka Slovenská televízia.
XIV.
Záverečné ustanovenia :
Vyhlasovateľ je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a
súťaž sa riadi zmenenými ci novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný
štatút.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka súťaž odvolať.
XIV.
Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dnom jeho podpísania generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska.

V Bratislave dňa 13. 10. 2016

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

