ŠTATÚT SÚŤAŽE O FINANČNÚ ODMENU –
OČKOVACIA PRÉMIA

Štatút súťaže o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie (ďalej len „štatút“) vyhlásenej podľa
§ 30q a nasl. zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon“) vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 151 742 (ďalej len
„vyhlasovateľ“).
Vzhľadom na súčasný vývoj záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a v snahe zabrániť
ďalšiemu šíreniu pandémie ochorenia COVID-19, s cieľom podporiť zvýšenie zaočkovanosti populácie
SR a zabezpečiť kolektívnu imunitu proti ochoreniu COVID-19, sa vyhlasovateľ rozhodol zaviesť
finančnú motiváciu prostredníctvom vyhlásenia súťaže o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie
(ďalej len „súťaž“ alebo „očkovacia prémia“).
Článok 1
Základné definície
1. COVID-19 sa na účely tohto štatútu rozumie nebezpečné nákazlivé ľudské ochorenie COVID-19
spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2.
2. Databázou očkovaných sa na účely tohto štatútu rozumie databáza fyzických osôb zaočkovaných
proti COVID-19 vedená NCZI.
3. Identifikátorom sa na účely tohto štatútu rozumie bezvýznamový identifikátor vygenerovaný
vyhlasovateľom súťaže pre súťažiaceho.
4. Žrebovacím lístkom sa na účely tohto štatútu rozumie lístok, ktorý bude zaradený do žrebovania
a musí obsahovať identifikátor; žrebovací lístok môže obsahovať aj ďalšie údaje určené
vyhlasovateľom.
5. NCZI sa na účely tohto štatútu rozumie Národné centrum zdravotníckych informácii, so sídlom
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, IČO: 00 165 387 ako orgán kompetentný na vedenie databázy
očkovaných.
6. Očkovaným sa na účely tohto štatútu rozumie fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je
spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 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.
7. Súťažiacim sa na účely tohto štatútu rozumie očkovaný, ktorý vykonal registráciu za podmienok
určených v článku 2 tohto štatútu.
8. Výhercom sa na účely tohto štatútu rozumie súťažiaci, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži, bol
vyžrebovaný za podmienok určených v článku 4 tohto štatútu, splnil prípadné ostatné podmienky
účasti v súťaži podľa článku 4 tohto štatútu a vznikol mu nárok na výhru za podmienok určených
v článku 5 tohto štatútu.

9. RTVS sa na účely tohto štatútu rozumie Rozhlas a televízia Slovenska, so sídlom Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka č. 1922/B.
10. Výhrou sa na účely tohto štatútu rozumie peňažné plnenie vyplácané výhercovi vyhlasovateľom vo
výške a za podmienok určených v článku 5 tohto štatútu.
11. Webovým sídlom sa na účely tohto štatútu rozumie www.bytzdravyjevyhra.sk.
12. Registráciou sa na účely tohto štatútu rozumie registrácia fyzických osôb do súťaže na webovom
sídle podľa článku 2 tohto štatútu.
Článok 2
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťažiaci berie na vedomie, že pre účely účasti na súťaži sa musí zaregistrovať na webovom sídle za
podmienok uvedených v tomto bode. Pri registrácii je súťažiaci povinný uviesť nasledovné úplné,
pravdivé a správne údaje:
1.1. meno a priezvisko súťažiaceho;
1.2. rodné číslo súťažiaceho;
1.3. adresa trvalého pobytu súťažiaceho v Slovenskej republike;
1.4. telefónne číslo súťažiaceho;
1.5. e-mailovú adresu súťažiaceho;
1.6. súhlas so spracovaním a overením údajov.
2. 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.
3. Počas registrácie je súťažiaci povinný overiť si správnosť ním zadaných údajov podľa
predchádzajúcich bodov, pričom berie na vedomie, že nesprávne, nepravdivé alebo neúplné zadanie
údajov podľa predchádzajúcich bodov tohto článku môže byť dôvodom pre nemožnosť vyplatenia
výhry podľa tohto štatútu a dôvodom zániku nároku na výhru.
4. Súťažiaci sa registruje do súťaže jedenkrát, a to bez ohľadu na to, či bol očkovaný jednodávkovou
alebo dvojdávkovou vakcínou používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19 a bez
ohľadu na to, či absolvoval prvú alebo aj druhú dávku dvojdávkovej vakcíny používanej na území
Slovenskej republiky proti COVID-19. Na základe tejto registrácie bude súťažiacemu po splnení
podmienok pridelený identifikátor, resp. identifikátory v súlade s bodom 6 tohto článku.
5. Počas registrácie súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súhlas na overenie informácie o očkovaní, počtu
očkovaní, ako aj skutočnosti, či je očkovaný jednodávkovou, alebo dvojdávkovou vakcínou
používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19 u NCZI v súlade s § 30r ods. 2 zákona.
6. Po vykonaní registrácie súťažiacim podľa predchádzajúcich bodov tohto článku a overení informácií
podľa bodu 5 tohto článku vyhlasovateľom tento potvrdí súťažiacemu jeho registráciu do súťaže,
a to na e-mail súťažiaceho uvedený podľa bodu 1 tohto článku a zaslaním SMS na telefónne číslo
podľa bodu 1 tohto článku, ak súťažiaci zadal ako kontakt mobilné telefónne číslo. Súčasťou
potvrdenia registrácie bude aj zaslanie prideleného identifikátora, prípadne dvoch identifikátorov
podľa tohto článku. Vyhlasovateľ potvrdí registráciu súťažiacemu spravidla najneskôr do 7
(siedmich) dní od potvrdenia informácií podľa bodu 5 tohto článku zo strany NCZI. Súťažiaci berie
na vedomie, že pred overením informácie o očkovaní prostredníctvom NCZI mu vyhlasovateľ
vykonanie registrácie a zaradenie do súťaže nepotvrdí. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že pred

potvrdením registrácie podľa tohto bodu nebude zaradený do žiadneho žrebovania podľa článku 4
tohto štatútu.
7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že
7.1. súťažiaci, ktorý sa zaregistroval podľa tohto článku a bol očkovaný jednodávkovou vakcínou
používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19 bude do súťaže zaradený dvakrát,
tzn. budú mu pridelené dva rôzne identifikátory;
7.2. súťažiaci, ktorý sa zaregistroval podľa tohto článku a bol očkovaný dvojdávkovou vakcínou
používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19, pričom v čase registrácie
absolvoval prvú dávku takejto vakcíny, bude do súťaže zaradený jedenkrát, tzn. bude mu
pridelený jeden identifikátor; po absolvovaní druhej dávky takejto vakcíny bude do súťaže
zaradený druhýkrát, tzn. bude mu pridelený druhý identifikátor;
7.3. súťažiaci, ktorý sa zaregistroval podľa tohto článku a bol očkovaný dvojdávkovou vakcínou
používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19, pričom v čase registrácie
absolvoval obidve dávky takejto vakcíny, bude do súťaže zaradený dvakrát, tzn. budú mu
pridelené dva rôzne identifikátory;
7.4. možnosť registrácie podľa tohto článku platí od 1.8.2021 do 31.10.2021, a teda poslednú
registráciu podľa tohto článku je možné vykonať najneskôr do 31.10.2021;
7.5. vyhlasovateľ je oprávnený preveriť si pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov uvedených
súťažiacim počas registrácie, avšak za pravdivosť, úplnosť a správnosť uvedených údajov
zodpovedá súťažiaci.
8. Registráciou podľa predchádzajúceho bodu tohto článku súťažiaci
8.1. prejavuje súhlas s týmto štatútom;
8.2. vstupuje do zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom;
8.3. udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním a overením jeho osobných údajov v súlade so
zákonom; tým nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov na iných právnych základoch;
8.4. 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 pri zadávaní údajov súťažiaceho);
8.5. berie na vedomie, že vyhlasovateľ môže poskytnúť na základe udeleného súhlasu súťažiaceho
jeho kontaktné údaje RTVS, na základe čoho môže byť zo strany RTVS kontaktovaný
v súvislosti s požiadavkou o natočenie dokrútky alebo iného programového materiálu pre
účely propagácie a programového vysielania očkovacej prémie.
9. Potenciálny súťažiaci berie na vedomie, že ak má záujem o účasť v súťaži je viazaný týmto štatútom.
Článok 3
Trvanie súťaže
1. Táto súťaž je časovo ohraničená a uskutoční sa v čase od 1.8.2021 do 31.10.2021, ak v tomto štatúte
nie je uvedené inak alebo z tohto štatútu nevyplýva inak.
Článok 4
Zaradenie do žrebovania, žrebovanie a pravidlá súťaže
1. Žrebovacie lístky súťažiacich, ktorým bola podľa článku 2 potvrdená registrácia zo strany
vyhlasovateľa, sú do vyhodnotenia súťaže (ďalej len „žrebovanie“) zaraďované v nedeľu do 16:00
hod.
2. Žrebovanie sa uskutočňuje nasledovne:

2.1

2.2

základné výhry a štandardné výhry špecifikované v článku 5 štatútu sa žrebujú spravidla
v pondelok, pričom toto žrebovanie bude odvysielané v rámci televíznych relácií (vysielania)
vo vysielaní na televíznej programovej službe RTVS označenej ako Jednotka v pondelok až v
piatok podľa bodu 3 článku 5; počet žrebovaných žrebovacích lístkov vyplýva z počtu výhier
pre jednotlivé žrebovania podľa článku 5 štatútu;
automatické výhry a prémiové výhry špecifikované v článku 5 štatútu sa žrebujú v rámci
televíznej relácie (vysielania) vo vysielaní na televíznej programovej službe RTVS označenej
ako Jednotka spravidla v nedeľu podľa bodu 3 článku 5 štatútu; počet žrebovaných
žrebovacích lístkov vyplýva z počtu výhier pre jednotlivé žrebovania podľa článku 5 štatútu.

3. Žrebovanie výhier uvedených v bode 2.1 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. Vyhlasovateľ je oprávnený určiť, že žrebovanie podľa tohto bodu sa
uskutoční v elektronickej podobe (ďalej len „elektronické žrebovanie“), a to napríklad takým
spôsobom, že elektronicky budú náhodne vytvorené žrebované čísla (napríklad generátorom
náhodných čísel) v rovnakom formáte ako identifikátor (ďalej len „žrebované číslo“), ktoré bude
porovnávané s pridelenými identifikátormi, pričom v prípade zhody identifikátora so žrebovaným
číslom sa považuje identifikátor za výherný a súťažiaci, ktorému bol pridelený identifikátor sa
považuje za výhercu. Ak vyhlasovateľ neurčí inak, údaje z vyžrebovaného žrebovacieho lístka
v rozsahu identifikátor, meno, priezvisko a obec (mesto) trvalého pobytu výhercov budú zverejnené
vo vysielaní, na webovom sídle a teletexte (na webovom sídle a teletexte najskôr súčasne so
zverejnením vo vysielaní).
4. 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,
priezvisko 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
určenom v dotknutej televíznej relácii (vysielaní), inak súťažiaci prémiovú výhru nevyhrá. Ak
vyhlasovateľ neurčí inak, údaje súťažiaceho v rozsahu podľa tohto bodu a hlasu budú zverejnené vo
vysielaní; ak vyhlasovateľ neurčí inak, na webovom sídle a teletexte (na webovom sídle a teletexte
najskôr bezprostredne po vysielaní) budú zverejnené údaje z vyžrebovaného žrebovacieho lístka
v rozsahu identifikátor, meno, priezvisko a obec (mesto) trvalého pobytu výhercov.
5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že pod úspešným spojením v zmysle bodu 4 sa
rozumie výlučne prípad, ak súťažiaci zdvihne volanie na telefónne číslo uvedené v rámci registrácie
zo strany vyhlasovateľa alebo tretej osoby určenej vyhlasovateľom (RTVS) v rámci televíznej relácie
(vysielania) v časovom limite podľa tohto bodu. Časovým limitom sa pre účely tohto bodu rozumie
20 sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení. V prípade, ak je telefónne
číslo súťažiaceho uvedené pri registrácii v čase pokusu o kontaktovanie podľa bodu 4 obsadené,
nedostupné, neexistujúce alebo vypnuté, alebo ak sa súťažiacemu z akéhokoľvek iného dôvodu

nepodarí dovolať, alebo márne uplynie časový limit na zdvihnutie, možnosť súťažiaceho na výhru
prémiovej výhry zaniká a vyhlasovateľ nie je povinný opätovne kontaktovať súťažiaceho; pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa do časového limitu podľa tohto bodu nepočíta časový limit
určený v dotknutej televíznej relácii (vysielaní) na zodpovedanie hesla v správnom tvare.
Vyhlasovateľ a ani tretia osoba určená vyhlasovateľom nezodpovedá za dostupnosť telefónneho čísla
uvedeného súťažiacim v rámci registrácie. O správnosti zodpovedania hesla rozhoduje vyhlasovateľ,
prípadne tretia osoba určená vyhlasovateľom (RTVS).
6. Priebeh každého jednotlivého žrebovania a jeho výsledky osvedčuje notár určený vyhlasovateľom.
7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že
7.1 vyhlasovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu určiť iný čas alebo deň alebo frekvenciu
žrebovania, než je uvedené v tomto štatúte, a to aj bez zmeny štatútu s tým, že takúto zmenu
zverejňuje rovnako ako je uvedené v článku 7 štatútu;
7.2 vyžrebovaný žrebovací lístok (prípadne identifikátor) sa už do žrebovania nevracia, pričom
súťažiaci má tak možnosť byť vyžrebovaný v rámci súťaže maximálne dvakrát;
7.3 žrebovací lístok (prípadne identifikátor) je do žrebovania zaradený počas celej doby žrebovania,
ak v bode 7.2 tohto článku nie je uvedené inak;
7.4 repríza žrebovania podľa bodu 3 a 4 tohto článku môže byť vysielaná v rámci ktorejkoľvek
programovej služby RTVS, a to aj opakovane.
8. Vyhlasovateľ je oprávnený osobitným rozhodnutím vyhlasovateľa rozhodnúť najmä (i) o zmene
okruhu súťažiacich zaradených do jednotlivých žrebovaní, a to na základe ním určených kritérií ako
napr. vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu, (ii) o spôsobe naloženia s výhrami, na ktoré nevznikol
nárok, alebo ktoré sa vrátili vyhlasovateľovi ako nevyplatené alebo (iii) o možnosti získania ďalších
výhier určených vyhlasovateľom zo strany určeného okruhu súťažiacich bez toho, aby bol dotknutý
bod 7.2 tohto článku. Na rozhodnutie podľa tohto bodu článku platí článok 7 štatútu primerane;
rozhodnutie musí byť zverejnené najmenej 2 dni pred jeho plánovanou účinnosťou. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností však súťažiaci musí spĺňať všetky kritériá podľa článku 2 štatútu a § 30q
ods. 2 zákona. Rozhodnutie podľa tohto bodu tohto článku štatútu sa stáva dňom jeho zverejnenia na
webovom sídle súčasťou tohto štatútu.
Článok 5
Výhra a jej vyplatenie
1. Nárok na výhru vzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v tomto štatúte pre vznik nároku
na výhru; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak si súťažiaci zrušil účasť na súťaži
podľa tohto štatútu a po tomto zrušení by bol jeho žrebovací lístok (prípadne identifikátor)
vyžrebovaný, bývalému súťažiacemu nevzniká nárok na výhru. Nárok na výhru nevzniká ani
v prípade, ak vyhlasovateľ zistí podvodné konanie zo strany súťažiaceho.
2. Výhrami v súťaži sú výhry podľa výhernej štruktúry uvedenej v bode 3 tohto článku.
3. Ak z tohto štatútu nevyplýva inak, súťažiaci má možnosť získať nasledovné výhry, a to
v nasledovných obdobiach:
Prvý týždeň žrebovania (od 15.08.2021 do 20.08.2021)
Druh výhry
Prémiová
výhra
Automatická
výhra

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

5

1 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000
5 000

Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Druhý týždeň žrebovania (od 22.08.2021 do 27.08.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Tretí týždeň žrebovania (od 29.08.2021 do 03.09.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Štvrtý týždeň žrebovania (od 05.09.2021 do 10.09.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Piaty týždeň žrebovania (od 12.09.2021 do 17.09.2021)

Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Šiesty týždeň žrebovania (od 19.09.2021 do 24.09.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Siedmy týždeň žrebovania (od 26.09.2021 do 01.10.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.

Ôsmy týždeň žrebovania (od 03.10.2021 do 08.10.2021)
Druh výhry
Prémiová
výhra
Automatická
výhra

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

5

1 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000
5 000

Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Deviaty týždeň žrebovania (od 10.10.2021 do 15.10.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Desiaty týždeň žrebovania (od 17.10.2021 do 22.10.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Jedenásty týždeň žrebovania (od 24.10.2021 do 29.10.2021)
Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Štandardná
25
10 000
250 000
výhra
Základná
100
1 000
100 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 855
000 EUR (osemstopäťdesiatpäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
Dvanásty týždeň žrebovania pozostávajúci z jedného žrebovacieho dňa 31.10.2021

Druh výhry

Počet
výhier
5

Výška
v EUR
100 000

výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
v tomto týždni žrebovania v EUR
500 000

Prémiová
výhra
Automatická
5
1 000
5 000
výhra
Celková suma výhier, ktoré je možné súťažiacimi dosiahnuť v tomto týždni žrebovania je tak 505
000 EUR (päťstopäťtisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak.
4. Nárok na výhru, okrem prémiových výhier, vzniká automaticky vyžrebovaním podľa článku 4
štatútu, pričom pre uplatnenie nároku na výhru výherca nie je povinný vykonať žiadny osobitný
úkon; tým nie je dotknutý bod 7 tohto článku.
5. Nárok na prémiovú výhru vzniká súčasným splnením dvoch podmienok, a to
5.1 vyžrebovaním žrebovacieho lístka (v prípade elektronického žrebovania identifikátora)
súťažiaceho podľa článku 4 štatútu a súčasne
5.2 potvrdením správnosti hesla zodpovedaného súťažiacim, ktorého žrebovací lístok bol
vyžrebovaný (v prípade elektronického žrebovania identifikátor súťažiaceho bol zhodný so
žrebovaným číslom), a to počas telefonického rozhovoru v zmysle bodu 4 a 5 článku 4 štatútu.
6. V prípade, ak na základe žrebovania prémiovej výhry podľa bodov 4 a 5 článku 4 štatútu
vyžrebovanému súťažiacemu alebo viacerým za sebou vyžrebovaným súťažiacim nevznikne nárok
na prémiovú výhru, táto nevyhratá prémiová výhra automaticky navyšuje potenciálnu výhru ďalšieho
vyžrebovaného súťažiaceho, ktorý bol vyžrebovaný podľa bodu 2 a 4 článku 4 štatútu pre prémiovú
výhru, a to aj opakovane a aj v nasledujúcich týždňoch žrebovania, najviac však do výšky 500 000
EUR (päťstotisíc eur). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností tak maximálna nakumulovaná
najvyššia prémiová výhra pre jedného súťažiaceho môže byť 500 000 EUR (päťstotisíc eur).
Príklad: V prvom týždni žrebovania prvý vyžrebovaný súťažiaci splní všetky podmienky pre vznik
prémiovej výhry, a tak vyhráva nielen automatickú výhru, ale aj prémiovú výhru v sume 100 000
EUR (jednostotisíc eur). Druhý vyžrebovaný súťažiaci nesplní všetky podmienky pre vznik prémiovej
výhry (napr. nezodpovie správne heslo v určenom časovom limite), a tak vyhráva iba automatickú
výhru, pričom jeho potenciálna výhra navyšuje potenciálnu výhru tretieho vyžrebovaného
súťažiaceho, a tak má v poradí tretí žrebovaný súťažiaci možnosť vyhrať prémiovú výhru nie vo výške
100 000 EUR (jednostotisíc eur), ale až 200 000 EUR (dvestotisíc eur). V prípade, ak by ani tretí
vyžrebovaný súťažiaci, nesplnil všetky podmienky vzniku nároku na prémiovú výhru, tento tretí
vyžrebovaný súťažiaci vyhráva opäť automatickú výhru a jeho potenciálna výhra (200 000 EUR, t.j.
100 000 EUR + 100 000 EUR) navyšuje potenciálnu výhru v poradí štvrtého vyžrebovaného
súťažiaceho a tak má v poradí štvrtý žrebovaný potenciálny súťažiaci možnosť vyhrať prémiovú
výhru nie vo výške 100 000 EUR (jednostotisíc eur), ale až 300 000 EUR (tristotisíc eur). V prípade,
ak ani v poradí štvrtý vyžrebovaný súťažiaci nesplnil všetky podmienky vzniku nároku na prémiovú
výhru, tento v poradí štvrtý vyžrebovaný súťažiaci vyhráva opäť automatickú výhru a jeho
potenciálna výhra (300 000 EUR, t.j. 100 000 EUR + 100 000 EUR + 100 000 EUR) navyšuje
potenciálnu výhru v poradí piateho vyžrebovaného súťažiaceho, a tak má v poradí piaty vyžrebovaný
potenciálny súťažiaci možnosť vyhrať prémiovú výhru nie vo výške 100 000 EUR (jednostotisíc eur),
ale až 400 000 EUR (štyristotisíc eur). V prípade, ak ani v poradí piaty vyžrebovaný súťažiaci tohto
týždňa žrebovania nesplnil všetky podmienky vzniku nároku na prémiovú výhru, tento v poradí piaty
vyžrebovaný súťažiaci vyhráva opäť automatickú výhru a jeho potenciálna výhra (400 000 EUR, t.j.
100 000 EUR + 100 000 EUR + 100 000 EUR + 100 000 EUR) navyšuje potenciálnu výhru v poradí
prvého vyžrebovaného súťažiaceho v bezprostredne nasledujúcom týždni žrebovania, a tak má
v poradí prvý vyžrebovaný potenciálny súťažiaci nasledujúceho týždňa žrebovania možnosť vyhrať
prémiovú výhru nie vo výške 100 000 EUR (jednostotisíc eur), ale až 500 000 EUR (päťstotisíc eur).
7. V prípade, ak v poslednom týždni žrebovania nebudú na základe piatich vyžrebovaných žrebovacích
lístkov (prípadne identifikátorov) pre 5 prémiových výhier splnené podmienky podľa bodu 5 tohto
článku piatimi výhercami, vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o tom, že sa žrebovanie uskutoční

až po vyžrebovanie posledného súťažiaceho, pri ktorom budú splnené obe podmienky podľa bodu 5
tohto článku, t.j. môžu byť vykonané ďalšie žrebovania pre vznik nároku na výhru podľa bodu 5
tohto článku tak, aby všetky prémiové výhry boli vyžrebované v poslednom žrebovaní. Ďalším
vyžrebovaným súťažiacim, okrem prvých piatich vyžrebovaných výhercov, nevzniká nárok na
automatickú výhru.
8. Po vykonaní žrebovania vyhlasovateľ informuje výhercu o výhre e-mailom a zaslaním SMS na
telefónne číslo, ak uviedol mobilné telefónne číslo, a to spravidla v lehote 7 dní od žrebovania.
Vyhlasovateľ je ďalej oprávnený kontaktovať výhercu aj telefonicky.
9. Výhra je súťažiacemu vyplatená vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov v mene euro na
bankový účet uvedený pri registrácii, a to
9.1 v lehote 60 (šesťdesiat) dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide
o prémiovú výhru a
9.2 v lehote 30 (tridsať) dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide iné výhry
ako prémiovú výhru.
10. V prípade, ak sa vráti platba výhry vyhlasovateľovi z akéhokoľvek dôvodu na strane súťažiaceho
(napr. z dôvodu zrušenia bankového účtu, ktorý bol uvedený v rámci registrácie podľa bodu 2 článku
2 štatútu alebo z dôvodu, že bankový účet bol v rámci registrácie podľa bodu 3 článku 2 štatútu
nesprávne zadaný), vyhlasovateľ nie je povinný zisťovať u výhercu iný bankový účet, na ktorý by
mala byť výhra vyplatená a v takomto prípade (ak vyhlasovateľ nepreveruje iný bankový účet, na
ktorý by mala byť výhra vyplatená) nárok na výhru zaniká, a to najneskôr do 30 dní od vrátenia
dotknutej výhry na účet vyhlasovateľa. Za účelom preverenia bankového účtu výhercu je tento
povinný poskytnúť vyhlasovateľovi ním požadovanú súčinnosť vrátane predloženia požadovaných
dokumentov.
11. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nastane prepadnutie výhry v prospech vyhlasovateľa,
prepadnutú výhru je vyhlasovateľ oprávnený využiť tiež v rámci žrebovania v nasledujúcich
žrebovaniach podľa bodu 3 tohto článku, a to najmä v podobe navýšenia počtu výhier určených
vyhlasovateľom alebo navýšenia výšky výhier určených vyhlasovateľom podľa bodu 3 tohto článku
alebo v podobe žrebovania výhier nad rámec bodu 3 tohto článku, a to na základe rozhodnutia
vyhlasovateľa podľa bodu 8 článku 4.
12. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že výhru nie je možné previesť na tretiu osobu, nie je
predmetom dedenia a nie je možné ju uplatňovať súdnou cestou.
Článok 6
Zrušenie a zánik účasti súťažiaceho v súťaži
1. Súťažiaci je oprávnený zrušiť svoju účasť v súťaži, a to zaslaním riadne a úplne vyplneného
formuláru na zrušenie účasti v súťaži, ktorý je dostupný na webovom sídle, resp. prostredníctvom
infolinky špecifikovanej v článku 9 štatútu.
2. Účasť súťažiaceho na súťaži zaniká smrťou; v prípade, ak by došlo k vyžrebovaniu žrebovacieho
lístka (prípadne identifikátora) súťažiaceho po smrti súťažiaceho, nárok na výhru nevznikol.
Článok 7
Zverejňovanie a zmena štatútu
1. Tento štatút bude zverejnený dňa 31.7.2021 na webovom sídle, a zároveň dostupný u vyhlasovateľa.

2. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zmeniť, obmedziť, odložiť, prerušiť alebo aj zrušiť, a to buď úplne
alebo čiastočne; prerušenie alebo zrušenie súťaže zverejní vyhlasovateľ podľa bodu 1 tohto článku.
Nároky na prípadnú výhru, ktoré vznikli do tohto času zostávajú nedotknuté.
3. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť tento štatút, pričom takéto zmeny sú účinné podľa bodu 4 tohto
článku; na zmenu štatútu sa nevyžaduje súhlas súťažiaceho. V prípade, ak súťažiaci so zmenou
štatútu nesúhlasí, je oprávnený zrušiť svoju účasť v súťaži.
4. Zmena štatútu sa považuje za účinnú najskôr okamihom zverejnenia zmeny štatútu rovnako ako je
uvedené v bode 1, ak z takejto zmeny nevyplýva neskoršia účinnosť.
Článok 8
Osobitné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním
výhier.
2. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude vyplatená. Vymáhanie výhry súdnou
cestou je vylúčené. Pre vylúčenie pochybností, výhra bude uhrádzaná zásadne bezhotovostným
spôsobom na bankový účet v zmysle bodu 2 článku 2 tohto štatútu.
3. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
4. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.
Článok 9
Spoločné ustanovenia
Spracúvanie osobných údajov
1. Pri prevádzkovaní súťaže dochádza k spracúvaniu osobných údajov súťažiaceho zo strany
vyhlasovateľa, a to najmä podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; všetky informácie týkajúce sa spracúvania
osobných údajov sú dostupné na webovom sídle.
2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak vyhlasovateľ spracúva osobné údaje
súťažiaceho na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje súťažiaci dobrovoľne a
môže ho kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie k možnosti odvolania udeleného súhlasu so
spracúvaním osobných údajov sú dostupné na webovom sídle.

Daňové aspekty
3. Výhra (cena) je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, pričom výhra (cena) v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR
(tristopäťdesiat eur) je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov
oslobodená od dane. Daň sa vyberá zrážkou vo výške 19 % podľa § 43 ods. 3 písm. d) vyššie
uvedeného zákona o dani z príjmov a zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je
vyhlasovateľ. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane
vyberanej zrážkou sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Zrážku dane je povinný vykonať
platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka a zrazenú daň

je povinný odviesť správcovi dane v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43 vyššie uvedeného
zákona o dani z príjmov. V takomto prípade výherca obdrží peňažnú výhru (cenu) zníženú o zrazenú
daň, pričom jeho daňová povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu sa považuje za splnenú riadnym
vykonaním zrážky dane podľa § 43 vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov, pričom v nadväznosti
na § 4 ods. 6 vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov sa tento príjem do základu dane nezahŕňa,
t.j. daňovník ho neuvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.
Komunikácia a infolinka
4. Vyhlasovateľ je oprávnený komunikovať so súťažiacim prostredníctvom všetkých kontaktných
údajov uvedených v procese registrácie podľa článku 2 tohto štatútu.
5. Súťažiaci je oprávnený kontaktovať vyhlasovateľa
5.1 prostredníctvom telefonickej linky 048/43 17 222 (ďalej len „infolinka“); všetky a akékoľvek
hovory prostredníctvom infolinky môžu byť vyhlasovateľom zaznamenávané a archivované,
a to s ohľadom na potreby vyhlasovateľa; informácie k ochrane osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle;
5.2 poštovou zásielkou na adresu jeho sídla;
5.3 emailom na bytzdravyjevyhra@mfsr.sk;
5.4 iným spôsobom, ktorý je uvedený na webovom sídle.
6. Práva a povinnosti vyhlasovateľa a súťažiaceho ako zmluvných strán týkajúce sa súťaže neupravené
v tomto štatúte sa riadia zákonom a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
7. Každé ustanovenie štatútu sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie štatútu bolo
podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia štatútu budú
i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. Na nahradenie neplatného ustanovenia štatútu
sa použijú iné ustanovenia štatútu alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia.
8. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť sietí operátorov, cez ktoré sú vykonávané
úkony na splnenie podmienok súťaže.
9. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade vyžrebovania jeho žrebovacieho lístka (prípadne
identifikátora) a postupu podľa bodu 4 a 5 článku 4 štatútu bude jeho hlas zaznamenaný
a odvysielaný a tento zvukový záznam môže byť použitý vo vysielaní ktorejkoľvek programovej
služby RTVS, na čo súťažiaci udeľuje RTVS bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10. Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 štatútu, ak je v štatúte použitý definovaný pojem,
v štatúte bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu
nevyplýva inak,
10.1 každý odkaz na vyhlasovateľa zahŕňa aj jeho postupníkov a nadobúdateľov práv alebo
záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade
s platnou právnou úpravou a štatútom;
10.2 každý definovaný pojem sa aplikuje na každý príslušný pojem v jednotnom ako aj množnom
čísle, ako aj akomkoľvek gramatickom tvare;
10.3 každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a
iných zmien vrátane novácií.
11. Podmienky tohto štatútu, ktoré vzhľadom na svoju povahu presahujú dobu jeho platnosti, zostávajú
v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia.

12. Právny vzťah medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi založený na základe tohto štatútu sa riadi
právnym poriadkom Slovenskej republiky; toto ustanovenie sa považuje za voľbu práva Slovenskej
republiky v zmysle príslušných nariadení, resp. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Použitie akéhokoľvek ustanovenia
ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené
v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia
tohto štatútu.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. Tento štatút nadobúda účinnosť jeho zverejnením na webovom sídle.

OSOBITNÉ ROZHODNUTIE VYHLASOVATEĽA Č. 1
ZO DŇA 10. 8. 2021

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – mestská
časť Staré Mesto, IČO: 00 151 742 (ďalej len „vyhlasovateľ“) týmto v súlade s bodom 8 článku 4
štatútu súťaže o finančnú odmenu – očkovacia prémia (ďalej len „štatút“) vydáva toto osobitné
rozhodnutie (ďalej len „rozhodnutie“) v nasledovnom znení:
1. Súťažiaci má možnosť okrem výhier podľa štatútu získať tzv. mikrovýhru v sume 100 EUR (ďalej
len „mikrovýhra“); táto sa žrebuje, ak vyhlasovateľ neurčí inak, raz týždenne, spravidla každý
utorok (ďalej len „deň žrebovania“) počas trvania súťaže, najviac však 10 000 krát za jeden
týždeň žrebovania; počet žrebovaných výhier bude určený vyhlasovateľom v deň žrebovania
mikrovýhry a zverejnený spôsobom podľa bodu 2 tohto rozhodnutia.
2. Žrebovanie sa uskutočňuje ako elektronické žrebovanie, pričom žrebované číslo sa porovnáva
s identifikátorom prideleným súťažiacemu v zmysle štatútu a v prípade zhody identifikátora
súťažiaceho so žrebovaným číslom sa považuje tento súťažiaci za výhercu mikrovýhry.
Identifikátor výhercu sa zverejňuje spravidla v stredu na webovom sídle.
3. Prvé žrebovanie podľa tohto rozhodnutia sa uskutoční 17.8.2021.
4. Obmedzenia podľa článku 4 bod 7.2 štatútu sa na žrebovanie podľa tohto rozhodnutia neaplikujú.
5. Pre vylúčenie akýchkoľvek platí, že
a) s každým identifikátorom súťažiaceho, vrátane už vyžrebovaných identifikátorov, možno
vyhrať mikrovýhru, a to aj opakovane;
b) pojmy uvedené v tomto rozhodnutí majú význam určený podľa štatútu.
6. Ak v tomto rozhodnutí nie je uvedené inak, alebo ak z povahy žrebovania nevyplýva inak, všetky
ustanovenia štatútu sa aplikujú pre žrebovanie a mikrovýhru podľa tohto rozhodnutia primerane.
7. Toto rozhodnutie môže vyhlasovateľ svojim rozhodnutím kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 13.8.2021, pričom dňom účinnosti sa stáva súčasťou štatútu;
tým nie je dotknuté jeho zverejnenie podľa štatútu.

