
Uhádni môj vek 

kompletné pravidlá pre druhú sezónu 

Upresnenie pojmov 

Dvojica súťažiacich - Dvojica ľudí, ktorý spoločne hádajú vek ľudí v hre Uhádni môj vek 

Neznámy - Človek, ktorému súťažiaci hádajú vek 

Hra - Jedna hra = jedna relácia 

Súťaž - Viacero hier, v ktorých postupne súťaží jedna dvojica 

Vek - Vek, ktorý neznámy dosiahne 31.12. v roku, v ktorom sa bude relácia prvýkrát vysielať. 

Indícia - Pomôcka pri hádaní veku neznámych, ktorá má súvis buď s rokom narodenia neznámeho, alebo s 

jeho vekom. V hre sa používa 5 druhov indícií: udalosť, hviezda, pieseň, spomienka a zoom. Bližší popis 

indícii je nižšie v dokumente. 

Jackpot - Jackpot je suma (v eurách), o ktorú dvojica súťažiach hrá v jednej hre. Výške jackpotu sa v 

priebehu hry mení podľa toho, ako sa dvojici darí hádať vek neznámych. V prvej hre dvojice súťažiach je 

výška jackpotu 5000 €. V každej ďalšej hre je to 5000 € + polovica nahranej sumy z predchádzajúcej hry. 

V prípade, že v predchádzajúcej hre využila dvojica súťažiacich Pravidlo záchrany, výška jackpotu na 

začiatku hry je tiež 5000 €. 

Pravidlo záchrany - Tím obetuje všetky doteraz nahrané bonusy na to, aby mohol pokračovať v súťaži 

napriek tomu, že ani na štvrtý pokus neuhádol vek finálového neznámeho. Pravidlo záchrany môže dvojica 

súťažiacich využiť len jedenkrát v priebehu súťaže. 

Tabuľka risku - Finančné hodnoty, ktoré sú hráčom odpočítavané z jackpotu v príslušných kolách hry za 

každý rok, o ktorý sa pomýlili pri súťažnom tipe. Nastavenie tabuľky risku je nasledovné:  

 1. kolo - 50 € 

 2. kolo - 100 € 

 3. kolo - 200 € 

 4. kolo - 250 € 

 5. kolo - 300 € 

Ako funguje hra (jedna relácia) 

 Základný princíp 

o Dvojica súťažiacich spoločne háda vek 6 neznámym. Súťažiaci žiadneho z neznámych 

nepoznajú a nikdy sa s nimi nestretli. V prípade, že ktorýkoľvek zo súťažiacich neznámeho 

pozná, je povinný o tejto skutočnosti informovať moderátora relácie. Rovnako ak neznámy 

pozná súťažiaceho, je povinný informovať o tejto skutočnosti kreatívneho producenta 

relácie. 

o Každý neznámy sa pred dvojicu súťažiacich postaví v samostatnom kole. 

 Prvé až piate kolo 

o V prvých piatich kolách sa dvojica súťažiacich svojím tipovaním snaží trafiť čo najbližišie 

k veku neznámeho. Za každý rok, o ktorý sa vzdialia od veku neznámeho, sa im strhne 

príslušná čiastka z aktuálneho jackpotu podľa tabuľky risku (pozri Spresnenie pojmov). 

 Príklad: Dvojica súťažiacich háda v prvom kole vek Neznámeho (46 rokov). Ich 

tip je 39 rokov. Pomýlili sa o 7 rokov, preto sa im za každý rok z jackpotu strhne 

50€, dohromady teda 350€. 

o Na pomoc má dvojica súťažiaci 5 rôznych indícií. V každom kole musia jednu z indícií 

použiť. Každý druh indície môže byť počas prvých piatich kôl použitý iba raz. 



o Ak sa dvojici súťažiacich podarí v prvých piatich kolách uhádnuť vek neznámeho na 

prvýkrát, získavajú bonus 50€. Tento bonus sa nezapočítava do jackpotu, súťažiaci ho 

získavajú po skončení súťaže. Tento bonus sa nazýva Presný zásah. 

o Chronologický priebeh každého z prvých piatich kôl: 

 1. Prichádza neznámy. 

 2. Dvojica prvýkrát tipuje vek neznámeho (prvý tip). 

 3. Dvojica si vyberá indíciu. 

 4. Dvojica sa môže radiť až do momentu, kým neskončí zvuková časomiera alebo 

kým nestlačia tlačidlo na hracom stole. 

 5. V prípade, že dvojica stlačila tlačidlo, môže zmeniť svoj prvý tip na iný (súťažný 

tip). V prípade, že dvojica nestihla stlačiť tlačidlo, kým doznela zvuková 

časomiera, prvý tip zmeniť nemôže. Prvý tip sa mení na súťažný tip. 

 6. Neznámy oznamuje, či je súťažný tip správny alebo nie. V prípade, že bol 

súťažný tip nesprávny, z aktuálneho jackpotu sa odráta suma podľa tabuľky risku. 

V prípade, že bol súťažný tip správny, dvojici sa podaril Presný zásah a získava 

bonus. 

 7. V prípade, že má aktuálny jackpot hodnotu viac ako 0 €, dvojica pokračuje v 

ďalšom kole hry. 

 Finále:  

o Šieste kolo hry sa nazýva finále. 

o Vo finále musí dvojica súťažiacich uhádnuť presný vek neznámeho. 

o Na uhádnutie presného veku má dvojica súťažiacich 4 pokusy. 

o K dispozícii má dvojica opäť všetkých päť druhov indícií. Pri každom pokuse musí dvojica 

použiť jednu z indícií. Na rozdiel od prvých piatich kôl si dvojica súťažiacich nevyberá 

indície priamo, ale vyberá si spomedzi piatich čísel, za ktorými sú indície ukryté. 

o V prípade, že dvojica pri jednom zo štyroch pokusov vek finálového neznámeho uhádne, 

vyhráva hru s aktuálnou sumou, ktorá dvojici zostala z jackpotu. 

o Chronologický priebeh finále 

 1. Prichádza neznámy. 

 2. Dvojica si vyberá indíciu. 

 3. Dvojica sa môže radiť až do momentu, kým neskončí zvuková časomiera. 

 4. Po doznení zvukovej časomiery musí dvojica povedať svoj súťažný tip. 

 5. Neznámy informuje dvojicu, či bol ich tip správny, alebo nie. V prípade, že bol 

tip správny, dvojica vyhrala hru s aktuálnou hodnotou jackpotu. V prípade, že bol 

tip nesprávny, hodnota aktuálneho jackpotu sa zníži na polovicu a dvojica pristúpi 

k ďalšiemu pokusu (zopakujú sa kroky 2 - 5). V prípade, že bol tip nesprávny a ide 

o štvrtý pokus, dvojici sa nepodarilo vyhrať hru a končí bez výhry. 

 Záver hry 

o V prípade, že dvojica vyhrala hru, má možnosť pokračovať v súťaži a zahrať si ďalšiu hru.  

 Ak dvojica súhlasí s pokračovaním v ďalšej hre, jedna polovica nahranej sumy je 

výhra, ktorú dvojici TV JOJ vyplatí. Druhá polovica sa dvojici pripočíta k 

počiatočnému jackpotu 5000 € v ďalšej hre.  

 V prípade, že dvojica nemá záujem ďalej súťažiť, TV JOJ jej vyplatí celú nahranú 

sumu a všetky získané bonusy. 

o Ak dvojica hru nevyhrala a nemá možnosť využiť Pravidlo záchrany, alebo ho využiť 

nechce, TV JOJ dvojici vyplatí všetky zostávajúce bonusy a dvojica súťažiacich opustí 

súťaž. 

 

 



Ako funguje súťaž (postupovanie) 

 Princíp súťaže 

o Súťaž je viacero hier, ktoré postupne hrá tá istá dvojica súťažiach. 

o Každý súťažný tím má možnosť hrať v súťaži dovtedy, kým vyhráva. Akonáhle v jednej z 

hier prehrá (skončí s nulou) a nemá možnosť využiť Pravidlo záchrany, nahradí ho v ďalšej 

hre iný tím. 

 Postup do ďalšej hry 

o V prípade, že tím v hre zvíťazí, môže si vybrať medzi dvoma možnosťami 

 Postup do ďalšej hry: Dvojica si berie polovicu výhry a postupuje do ďalšej hry. 

Druhá polovica výhry sa pridá k jackpotu v ďalšej hre. (5000 € + polovica výhry) 

 Ukončenie súťaže: Dvojica si berie celú svoju výhru a do ďalšej hry nepostupuje. 

o V prípade, že tím v hre skončí s nulou, v súťaži prehral. 

 Ak počas doterajšieho účinkovania v súťaži tím nahral nejaké bonusy a v hre sa 

dostal do finále, môže presne jedenkrát použiť Pravidlo záchrany a napriek 

porážke postúpiť do ďalšej hry. 

 Pravidlo záchrany - Tím obetuje všetky doteraz nahraté bonusy na to, aby 

mohol pokračovať v súťaži napriek tomu, že ani na štvrtý pokus neuhádol 

vek finálového neznámeho. 

 Ak Pravidlo záchrany tím použiť nemôže alebo nechce, v súťaži končí a v ďalšej 

súťaži ho nahradí iný tím. 

Indície 

Udalosť 

Na LED paneloch sa zobrazí ilustračná fotografia a názov udalosti, ktorá sa stala v roku narodenia 

neznámeho. Moderátor priamo v štúdiu spresní informáciu zobrazenú na LED paneloch. 

Hviezda 

Na LED paneloch sa zobrazí sa fotografia celebrity, ktorá sa narodila v tom istom roku ako neznámy. 

Pieseň 

Zaznie hudobná skladba, ktorá má súvis s rokom narodenia neznámeho. Moderátor priamo v štúdiu spresní, 

či ide o rok vydania, nahrania, alebo napísania skladby. 

Spomienka 

Neznámy povie spomienku, ktorá súvisí s jeho vekom. Napríklad: Bol som dvadsiatnik, keď vyšiel film 

Matrix. 

Zoom 

Neznámy sa premiestni bližšie k dvojici súťažiach a zostane tam do konca zvučky. Vzdialenosť, o ktorú sa 

priblíži, určuje TV JOJ. 

 

Tieto pravidlá a štatút súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži Uhádni môj vek. 

 

 

Bratislava, 09.01.2017 

 

Slovenská produkčná, a.s. 

 


