Dodatok č. 3
k štatútu súťaže o finančnú odmenu – očkovacia prémia
Článok 1
Štatút súťaže o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie účinný od 20.8.2021 v znení dodatku č. 1
a dodatku č . 2 (ďalej len „štatút“) sa v súlade s článkom 7 bod 3 štatútu mení a dopĺňa takto:
1. V článku 2 bod 7.4 sa mení na nasledovné znenie:
“možnosť registrácie podľa tohto článku platí od 1.8.2021 do 30.10.2021, a teda poslednú
registráciu podľa tohto článku je možné vykonať najneskôr do 30.10.2021;“
2. V článku 3 bod 1 sa mení na nasledovné znenie:
“Táto súťaž je časovo ohraničená a uskutoční sa v čase od 1.8.2021 do 30.10.2021, ak v tomto štatúte
nie je uvedené inak alebo z tohto štatútu nevyplýva inak.“.
3. V článku 4 bod 1 sa mení na nasledovné znenie:
“Žrebovacie lístky súťažiacich, ktorým bola podľa článku 2 potvrdená registrácia zo strany
vyhlasovateľa, sú do vyhodnotenia súťaže (ďalej len „žrebovanie“) zaraďované nasledovne:
1.1 v nedeľu do 16:00 hod, ak sa uskutočňuje žrebovanie podľa bodu 2.2 tohto článku v nedeľu a
1.2 v sobotu do 16:00 hod, ak sa uskutočňuje žrebovanie podľa bodu 2.2 tohto článku v sobotu.“
4. V článku 4 bod 2.2 sa mení na nasledovné znenie:
“2.2 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 sobotu alebo v nedeľu podľa bodu 3 článku 5 štatútu; počet žrebovaných
žrebovacích lístkov vyplýva z počtu výhier pre jednotlivé žrebovania podľa článku 5 štatútu.“
5. V článku 5 v bode 3 sa ôsma tabuľka pod textom Ôsmy týždeň žrebovania (od 03.10.2021 do
09.10.2021) a veta pod ôsmou tabuľkou nahrádza nasledovnou tabuľkou a nasledovnou vetou pod
ôsmou tabuľkou.:
Druh výhry
Počet
Výška
výhry Celková výška výhry dotknutej kategórie
výhier v EUR
v tomto týždni žrebovania v EUR
Prémiová
10
100 000
1 000 000
výhra
Automatická
10
1 000
10 000
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 1 360
000 EUR (jeden milión tristošesťdesiattisíc eur), ak z tohto štatútu nevyplýva inak. Pre vylúčenie
pochybností sa tak tento týždeň žrebovania žrebujú prémiové výhry a automatické výhry v nedeľu
a v sobotu.
6. V článku 5 v bode 3 sa vypúšťa tabuľka č. 12, označenie nad tabuľkou č. 12 ako aj veta pod tabuľkou
č. 12.
7. V článku 5 v bode 6 sa prvá veta mení na nasledovné znenie: “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 žrebovaniach, najviac však do výšky 500 000 EUR (päťstotisíc eur).“
Článok 2
1. Ostatné ustanovenia štatútu v znení jeho dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 3 k štatútu nadobudol účinnosť zverejnením dňa 6.10.2021.

