
 
 
 

Štatút SMS hlasovania 
v rámci programu Najväčší Slovák 

 
Názov hlasovania:  
SMS hlasovanie v programe Najväčší Slovák (ďalej len „hlasovanie“) 
 
Forma hlasovania:  
SMS hlasovanie, na základe ktorého diváci nominujú a zvolia osobnosť - najväčšieho Slováka v programe Najväčší Slovák.  
 
Vyhlasovateľ hlasovania: 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie 
Hlasovanie technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387. 
 
Termín hlasovania:  
Hlasovanie prebieha počas nominačnej fázy od 1.11. do 20.12. 2018 a počas hlasovacej fázy od 1.1. do 1. 5. 2019.   
 
Zámer hlasovania:  
Zapojiť priamo divákov a poslucháčov RTVS do programu Najväčší Slovák a prostredníctvom diváckeho SMS hlasovania 
nominovať osobnosti Slovenska a zvoliť víťaza v programe Najväčší Slovák.  
 
Propagácia hlasovania:  
RTVS propaguje hlasovanie vo vysielaní svojich programových služieb verbálne, graficky, formou programových upútaviek,  
na webových stránkach www.rtvs.sk a na sociálnych sieťach. 
 

Podmienky účasti: 
Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci diváci a poslucháči RTVS, ktorí využívajú siete slovenských mobilných operátorov, 
výlučne prostredníctvom mobilného telefónu (ďalej aj ako MT) cez SIM kartu zaslaním SMS. Do hlasovania sa môžu zapojiť 
len osoby staršie ako 18 rokov. Do hlasovania sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska, zamestnanci 
spoločnosti Media RTVS, s.r.o., zamestnanci NUNEZ NFE, s.r.o a zamestnanci spoločnosti A SMS s.r.o. 
 

Pravidlá hlasovania  
1. Hlasovanie v rámci programu Najväčší Slovák má dve fázy: prvú - nominačnú fázu a druhú - hlasovaciu fázu. V nominačnej 

fáze účastníci hlasovania nominujú osobnosti do programu Najväčší Slovák. Nominovať nie je možné osobu, ktorá bola 
právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny voči ľudskosti, vraždu alebo vlastizradu a nebola rehabilitovaná. 
V hlasovacej fáze účastníci hlasovania z 10 osobnosti, ktoré postúpili do hlasovacej fázy, vyberajú osobnosť Najväčšieho 
Slováka.  

2. Účastníkom hlasovania v nominačnej fáze sa stáva každý, kto pošle na číslo 9977 SMS správu v tvare 
Meno(medzera)Priezvisko nominovanej osobnosti. Tvar SMS správy musí byť písaný bez diakritiky. Cena SMS je 1,00 Euro 
s DPH. Odpovedná potvrdzovacia SMS nebude zasielaná. V jednej zaslanej SMS môže byť uvedené len jedno meno 
nominovanej osobnosti, v opačnom prípade sa na sms nebude prihliadať. Rovnako sa neprihliada ani na sms, ktorá obsahuje 
nomináciu osoby, ktorej nominácia je podľa tohto štatútu vylúčená. 

3. Zo všetkých nominovaných sa vytvorí poradie osobností podľa počtu získaných hlasov, z ktorých prvých sto predstaví RTVS 
počas nominačného večera. Prvých desať z nich, bude v rámci nominačného večera odprezentovaných v abecednom poradí 
a postupuje do hlasovacej fázy. Poradové čísla nominovaných osobností, ktoré postúpili do hlasovacej fázy (1 – 10) budú 
zverejnené počas vysielania programu. Účastníkom hlasovania v hlasovacej fáze sa stáva každý, kto pošle na číslo 9977 
SMS správu v tvare NAJSLOVAK(medzera)číslo nominovaného. Tvar SMS správy musí byť písaný bez diakritiky. Cena 
SMS je 1,00 Euro s DPH. Odpovedná potvrdzovacia SMS nebude zasielaná. 

4. Najväčším Slovákom sa stáva osobnosť s najväčším počtom prijatých SMS počas hlasovacej fázy. Meno vybratej osobnosti 
za Najväčšieho Slováka bude uverejnené v televíznom programe Najväčší Slovák odvysielanom 1.5.2019. 

5. Počet hlasov od účastníka hlasovania zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) nie je obmedzený. 
6. Účasťou v hlasovaní udeľuje účastník prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, 

IČO: 47 232 480 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 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) súhlas so spracovaním osobných 
údajov pre účel vyhodnotenia hlasovania a vedenia evidencie hlasovania, a to v rozsahu číslo telefónu. 



 
 
 

7. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom 
vôle účastníka hlasovania, ktorý udeľuje na obdobie do 31.5.2019. Po uvedenom období budú osobné údaje účastníkov 
hlasovania mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na 
www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.  
 
 
Ostatné ustanovenia : 

1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hlasovania rozhoduje vyhlasovateľ. 
2. Zaslaním SMS do hlasovania vyjadruje účastník súhlas s pravidlami hlasovania obsiahnutými v tomto štatúte.  
3.  Účastník hlasovania berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS, s.r.o. ani 

mobilní operátori  nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom účastník vždy 
dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie za účelom realizácie hlasovania. Účastník 
hlasovania zároveň berie na vedomie, že SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením,     
t. j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v programe. 
 
 

Záverečné ustanovenia: 
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá hlasovania meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá 
hlasovania a hlasovanie sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený 
pôvodný štatút. Štatút hlasovania je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty 

 
Platnosť štatútu: 
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom 
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.5.2019.  
  
 
 
 
 
 
           PhDr. Jaroslav Rezník  
              generálny riaditeľ 

        Rozhlas a televízia Slovenska 


