Pravidlá SMS hlasovania v speváckej súťaži „THE VOICE 2019“
(ďalej len „Štatút“ alebo „Pravidlá“)
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok diváckeho SMS hlasovania vo
finálových kolách speváckej súťaže „THE VOICE 2019“ (ďalej len „VOICE“) vysielanej na území
Slovenskej republiky na televíznej stanici Markíza (ďalej len „TV MARKÍZA“) a na území Českej
republiky na televíznej stanici NOVA (ďalej len „TV NOVA“).
Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS
hlasovania v speváckej súťaži VOICE. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho
upozornenia.
1. Vyhlasovatelia SMS hlasovania
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
pre územie Slovenskej republiky
(ďalej len „Markíza“)

TV Nova s.r.o.
so sídlom Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45 800 456
zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 10581
pre územie Českej republiky.
(ďalej len „TV Nova“)
(ďalej len spoločne „Vyhlasovatelia“)
2. Poskytovateľ výhry SMS hlasovania
MASPEX Slovakia Trade, s.r.o.,
so sídlom Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, IČO: 45 296 138
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 61617/B
(ďalej len „Poskytovateľ výhry“ alebo „Maspex“)
3. Technický realizátor SMS hlasovania
Na území Slovenskej republiky
A SMS, s.r.o.
so sídlom Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B
Na území Českej republiky
Advanced Telecom Services, s.r.o.,
so sídlom Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČ: 27 635 007
zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 120434
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4. Trvanie a podmienky SMS hlasovania
Divácke SMS hlasovanie je neoddeliteľnou súčasťou súťaže VOICE. Na základe výsledkov tohto
hlasovania bude zvolený víťaz súťaže, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže
VOICE prešiel všetkými finálovými kolami (1. Finále, 2. Finále a 3. Finále) a v poslednom 3. Finále
získal najviac hlasov.
Termíny konania jednotlivých finálových kôl súťaže VOICE, v ktorých bude prebiehať divácke
SMS hlasovanie, sú nasledujúce:
Termín
11.05.2019

Súťažné live kolo

Doba hlasovania

1. Finále

zahájenie hlasovania/ukončenie hlasovania

18.05.2019

2. Finále

zahájenie hlasovania/ukončenie hlasovania

25.05.2019

3. Finále

zahájenie hlasovania/ukončenie hlasovania

1. Finále – celkovo vstupuje do 1. Finále 12 (dvanásť) súťažiacich (z toho 3 (traja) súťažiaci od
každého kouča), hlasovanie sa zahajuje na začiatku 1. Finále pre všetkých 12 súťažiacich
a zastavuje na konci, na pokyn moderátora počas živého vysielania.
Do 2. Finále postupuje spolu 8 (osem) súťažiacich., z toho 1 (jeden) súťažiaci od každého kouča
s najvyšším počtom hlasov od divákov. Každý kouč následne zo svojho tímu vyberie jedného
súťažiaceho, ktorého posúva do 2. Finále. Ostatní súťažiaci vypadávajú.
2. Finále – celkovo vstupujú do 2. Finále 8 (ôsmi) súťažiaci, pričom hlasovanie sa zahajuje na
začiatku 2. Finále pre všetkých 8 súťažiacich a zastavuje na konci, na pokyn moderátora počas
živého vysielania.
Do 3. Finále postupujú spolu 4 (štyria) súťažiaci, z toho vždy 1 (jeden) súťažiaci z každého tímu
s najvyšším počtom hlasov od divákov. Ostatní súťažiaci vypadávajú.
3. Finále – celkovo vstupujú do 3. Finále 4 (štyria) súťažiaci, z toho vždy 1 (jeden) súťažiaci
z každého tímu s najvyšším počtom hlasov od divákov, pričom hlasovanie sa zahajuje na
začiatku 3. Finále pre všetkých 4 (štyroch) súťažiacich a zastavuje na konci, na pokyn
moderátora počas živého vysielania.
Víťazom je súťažiaci s najvyšším počtom hlasov od divákov.
Vyhlasovatelia sú oprávnení zmeniť uvedené termíny konaní finálových kôl súťaže VOICE,
rovnako ako si vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania v jednotlivých
súťažných kolách. O týchto zmenách budú hlasujúci informovaní vo vysielaní TV MARKÍZA a TV
NOVA. Hlasovanie bude zahájené a ukončené vždy na pokyn moderátora relácie VOICE počas živého
vysielania.
SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov:
na území Slovenskej republiky: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s.,
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na území Českej republiky: T-Mobile Czech Republic, O2 Czech
Republic,

Republic, Vodafone Czech

ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného telefónu (ďalej len MT) cez SIM kartu.
Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži VOICE je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania
zašle SMS v tvare VOICE medzera poradové číslo súťažiaceho (1-12) na číslo: 876 52 (Príklad:
VOICE 1; VOICE 2 ). SMS číslo 876 52 je rovnaké pre hlasujúcich z ČR aj SR. Jednomiestne čísla sú
akceptovateľné rovnako v tvare 1 ako aj 01.
Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH,
cena SMS hlasu odoslaného na území Českej republiky je podľa taríf jednotlivých operátorov pro danou
službu, to T-Mobile Czech Republic 9,- Kč vrátane DPH, O2 Czech Republic 12,90 Kč vrátane DPH
a Vodafone 13,- Kč vrátane DPH.
Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho
súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. V Českej republike bude
prijatie hlasovacej SMS potvrdené pomocou spätnej SMS. Spätná SMS správa, potvrdzujúca úspešné
hlasovanie, nebude štandardne v rámci Slovenské republiky zasielaná.
Divácke SMS hlasy zaslané/doručené mimo doby hlasovania pre konkrétneho súťažiaceho nebudú
započítané pre účely ďalšieho súťažného kola. Telefónne číslo, ktoré je spoločným číslom pre všetkých
súťažiacich je spoplatnené počas celej doby konania projektu VOICE (t. j. aj mimo priameho prenosu
súťažných kôl).
Pre účely spočítavania diváckych SMS hlasov sa za platné SMS hlasy počítajú iba hlasy zaslané
v súlade s týmto Štatútom a doručené do momentu zastavenia hlasovania moderátorom/mi VOICE.
4. Pravidlá žrebovania výhercu SMS hlasovania na území SR
Všetky platné SMS hlasy, prijaté počas jednotlivých finálových súťažných kôl od užívateľov
sietí operátorov na území SR: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s., budú
zaradené do žrebovania o výhru – Tiger energetický nápoj, Relax limonády plechovka a Relax
fľaša. Do žrebovania bude zaradené telefónne číslo MT (jednej SIM karty) toľkokrát, koľkokrát bol z
neho počas jednotlivého finálového kola súťaže prijatý platný hlas.
Žrebovanie hlasujúcich bude prebiehať vždy počas nasledujúceho pondelka po ukončení SMS
hlasovania po každom finálovom súťažnom kole VOICE. Vyžrebované bude jedno výherné SMS číslo
a 2 náhradné čísla.
Výherca bude kontaktovaný telefonicky (hovorom na vyžrebované telefónne číslo). Pri tomto
telefonáte je výherca povinný uviesť svoje meno, priezvisko a presnú adresu.
Ak sa nepodarí vyžrebovaného výhercu kontaktovať vždy počas nasledujúceho pondelka po
ukončení SMS hlasovania po každom finálovom súťažnom kole VOICE do 12.00 h., bude pre tieto
účely oslovený náhradný vyžrebovaný výherca. Pokiaľ sa nepodarí kontaktovať ani náhradného
výhercu, bude kontaktovaný druhý náhradný výherca, ak sa nepodarí kontaktovať ani druhého
náhradného výhercu Markíza má právo konečného rozhodnutia, ako naložiť s výhrou.
Meno výhercu bude oficiálne uvedené na stránke http://thevoice.markiza.sk/ spoločnosti
Markíza.
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Bližšie informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov sú uvedené na stránkach
www.thevoice.markiza.sk v dokumente PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKA V SMS HLASOVANÍ V PROGRAME „THE VOICE 2019“.
5. Odovzdanie výhier
Poskytovateľ výhier zabezpečí doručenie výhier výhercom jednotlivých finálových súťažných
kôl súťaže VOICE, a to najneskôr do 30 dní po skončení súťaže VOICE. Ak si výherca výhru v
stanovenom termíne a mieste neprevezme, výhra nebude odovzdaná a Markíza má právo konečného
rozhodnutia, ako naložiť s výhrami.
Výhercom preberajúcim výhru môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú
spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18
rokov si môžu prevziať výhru iba v zastúpení svojim zákonným zástupcom.
Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel,
predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti
výhercu a podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, upravujúceho
odovzdanie/prevzatie výhry, a to jednotlivými výhercami žrebovania.
Markíza nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním
výhier. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
Hlasujúci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani, pričom zdaňovanie výhier (cien)
z reklamných, propagačných súťaží sa riadi zákonom o dani z príjmov, t.j. pri poskytnutí nepeňažnej
výhry (ceny) nad 350,- EUR vrátane DPH je daň z príjmu povinný zaplatiť príjemca výhry (ceny),
vychádzajúc z podaného daňového priznania. Nepeňažná výhra (cena) v hodnote nad 350,- EUR vrátane
DPH podlieha v zmysle Zákona o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
v znení neskorších predpisov, zároveň odvodom na verejné zdravotné poistenie. Poistné z nepeňažnej
výhry (ceny) sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia spracovaného zdravotnou
poisťovňou na základe podaného daňového priznania.
6. Osobitné ustanovenia
Účasťou v hlasovaní hlasujúci berie na vedomie, že Markíza za účelom informovania
o vlastných podobných službách môže posielať tzv. informačné SMS. Forma a časové intervaly
zasielania informačných SMS závisí od rozhodnutia Markízy. Príjem informačných SMS si môžu
hlasujúci kedykoľvek počas trvania súťaže VOICE bezplatne deaktivovať zaslaním stručnej žiadosti
emailom na adresu sms@markiza.sk. V prípade, ak sa účastník po tejto deaktivácii znova zapojí do
hlasovania, príjem informačných SMS mu bude automaticky znova aktivovaný.
Účasť na hlasovaní nie je možné súdne vymáhať ani za ňu žiadať inú protihodnotu alebo
náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
Hlasujúci nemajú na základe hlasovania a/alebo v súvislosti s ním nárok na akékoľvek plnenia
zo strany Vyhlasovateľov a Poskytovateľa výhry než na plnenia výslovne uvedené v tomto Štatúte,
pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok
v zmysle tohto Štatútu. Výherca nie je oprávnený požadovať od Vyhlasovateľov a Poskytovateľa výhry
akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v tomto Štatúte.
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Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovatelia ani operátori nezaručujú, že v
oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne
pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania.
Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní
vyjadruje hlasujúci súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely
Vyhlasovateľov.
Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM vyššie uvedených slovenských a českých
operátorov, a to na území SR len zo SIM slovenských operátorov a na území ČR len zo SIM českých
operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci roamingu závisí od
podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Štatút hlasovania, ako
aj právo hlasovanie skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia
náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa hlasovania a súťaže VOICE.
Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže
VOICE ako aj s týmto Štatútom.
Tieto Pravidlá sa vyhotovujú v českej a slovenskej jazykovej verzii. V prípade, ak by bolo
potrebné niektoré ustanovenia týchto Pravidiel presne interpretovať, resp. vysvetliť, rozhodujúcim pre
záväznosť výkladu oboch jazykových verzii je stanovisko Vyhlasovateľov.
Aktuálne znenie
a http://thevoice.nova.cz/.

Pravidiel

bude

zverejnené

V Bratislave dňa 30.04.2019

na

stránkach

http://thevoice.markiza.sk/

V Prahe dňa 30.04.2019
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