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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: Vedomostná súťaž Finalisti (ďalej len súťaž)
1.2. Forma súťaže: Verejná súťaž v zmysle ustanovenia Zákona č.40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov.

1.3. Vyhlasovateľ súťaže: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 845 45, Bratislava (ďalej len „Vyhlasovateľ
súťaže“) Vedomostná súťaž bude vysielaná v Rádiu Devín.

1.4. Obdobie súťaže: Súťaž bude prebiehať od 7. do 29. septembra 2020.
1.5. Zámer súťaže:
-

zvyšovanie záujmu o čítanie pôvodnej slovenskej literatúry a znalosť súčasných spisovateliek a spisovateľov píšucich
po slovensky

-

pripomenutie 15 ročníkov najprestížnejšej literárnej súťaže na Slovensku

-

motivácia k počúvaniu rozhlasového spracovania súčasnej slovenskej literatúry

-

bližšia komunikácia s poslucháčmi Rádia Devín

2. Všeobecné ustanovenia
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: súťaž bude promovaná v prúdovom vysielaní Rádia Devín formou upútaviek, na webovej
stránke a Facebooku Rádia Devín.
2.2. Podmienky účasti :
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS vo veku od 18 rokov. Poslucháč sa do súťaže zapojí zaslaním
správnej odpovede na súťažnú otázku na e-mail finalisti@rtvs.sk. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je v
pracovno-právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže ani osoba, ktorá je vo vzťahu k osobe podľa prechádzajúcej vety
osobou blízkou podľa ustanovenie §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.3. Pravidlá súťaže:
1. V pracovných dňoch 7. 9. 2017 – 25. 9. 2017 bude vysielaná v RD v relácii Ranné ladenie o 9.34 súťažná nahrávka –
každý pracovný deň iná nahrávka. Odznie maximálne dvojminútová ukážka rozhlasového spracovania literárneho diela
finalistu súťaže Anasoft litera – každý deň z iného ročníka – spolu 14 pracovných dní, 14 ukážok zo 14 ročníkov súťaže.
Všetky ukážky budú z archívu SRo. Úlohou súťažiaceho bude napísať meno autora a názov diela, z ktorého znela ukážka.
Otázku zverejní moderátor vo vysielaní a poslucháči ju následne nájdu aj na Facebooku Rádia Devín.
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2. Poslucháč svoju odpoveď zasiela na e-mail finalisti@rtvs.sk. Každý poslucháč, ktorý zašle správnu odpoveď bude
zaradený do týždennej súťaže a do záverečnej súťaže.
2.4. Vyhodnotenie súťaže :
Vyhodnotenie bude prebiehať na dvoch úrovniach a to týždenné vyhodnotenie a záverečné hodnotenie:
1. Týždenné vyhodnotenie – každý piatok, to znamená: 11. 9., 18. 9. a 25. 9. bude vyžrebované meno jedného
poslucháča. Mená víťazov priebežných kôl budú vyhlásené moderátorom v relácii Ranné ladenie – 12. 9., 19. 9. a 26. 9.
2020.
Do Týždenného žrebovania postupuje každý poslucháč, ktorý odpovie aspoň na jednu otázku v danom týždni správne. V
prípade, že pošle jeden poslucháč viackrát rovnakú – správnu odpoveď na jednu súťažnú otázku, sa do žrebovania zaradia
všetky. V prípade, že pošle aj správnu aj nesprávnu odpoveď, do žrebovania sa zaradí správna odpoveď. Do súťaže
nemožno posielať odpovede na otázky za týždeň, ktorý už bol vyhodnotený a správne odpovede zverejnené.
2. Záverečné vyhodnotenie – záverečné vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 28. 9. 2020. Meno absolútneho víťaza,
ktorý získa hlavnú cenu, vyhlási intendant Rádia Devín, vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby, alebo nimi poverení
zamestnanci v relácii Ladenie po 15.00 hod.
Do Záverečného žrebovania postupuje každý poslucháč, ktorý odpovie aspoň na tri otázky správne. Žrebovanie výhercov
týždennej a záverečnej výhry sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu funkciou RANDOM.
2.5. Ceny pre víťazov Týždenných vyhodnotení a Záverečného vyhodnotenia:
- Týždenné - dvoma VIP vstupenkami na Slávnostné vyhlásenie 15. ročníka literárnej súťaže Anasoft litera v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 29.9. o 19.00.
- Záverečné – darčeková kolekcia desiatich kníh Finalistov aktuálneho ročníka súťaže Anasoft litera a dvoma VIP
vstupenkami na Slávnostné vyhlásenie 15. ročníka literárnej súťaže Anasoft litera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave 29.9. o 19.00.
2.6. Odovzdanie ceny: Mená víťazov týždenných kôl budú uvedené na guest liste slávnostného ceremoniálu. Informáciu
o získaní ceny dostanú písomne na e-mailovú adresu, z ktorej súťažili. Víťazovi záverečného žrebovania bude cena
zaslaná poštou na adresu súťažiaceho. Jeho meno tiež bude na guest liste slávnostného ceremoniálu Informáciu
o získaní ceny dostanú písomne na e-mailovú adresu.
2.7. Daňový režim: V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov sú oslobodené
od dane z príjmov ceny z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu.
2.8. Ostatné ustanovenia:
2.8.1. Plnenia, poskytnuté v súlade s týmto štatútom, nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.8.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.8.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
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2.9. Osobné údaje: Účasťou v súťaži Finalisti udeľuje súťažiaci 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 spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie
súťažiacich, komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko,
korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne
daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od
vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3.2. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení Zákona č. 17/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže zmeniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá
súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný
štatút.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3.5. Platnosť a účinnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu
televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30. 9. 2020.
V Bratislave dňa 11.8.2020
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

a

