Štatút súťaže
Ceny „Radio_Head Awards 2021“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Názov:

Ceny Radio_Head Awards 2021 (ďalej len „ceny“)
Forma:

Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Termín:
Súťaž prebieha v prvom kole hlasovania od 10.1.2022 do 5.2.2022. Druhé kolo hlasovania prebieha v termíne
od 7.2.2022 – 6.3.2022.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska – RTVS v rámci programovej služby, vyhlasuje a organizuje udeľovanie
poslucháčskych cien a cien novinárov Radio_Head Awards 2021.
Zámer:

Ceny Radio_Head Awards sú zamerané na podporu slovenských hudobných diel a ich prezentáciu širšej
verejnosti.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Propagácia:
Súťaž bude propagovaná nasledovne:
a. v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky www.radiohlavy.sk,
b. na Facebook stránke Radio_Head Awards a Rádia_FM,
c. v terestriálnom vysielaní Rádia_FM a Rádia Devín.
Podmienky účasti a definícia kategórií:
Ceny Radio_Head Awards sú udeľované v kategóriách:
Skladba roka 2021
Je ocenením interpreta/skupiny, ktorého skladba v dvoch kolách poslucháčskeho hlasovania prostredníctvom internetu
získa najviac hlasov v zmysle pravidiel uvedených počas súťaže na webovej stránke radiohlavy.sk.
Skladbou roka môže byť výhradne skladba oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM v
období od 24.12.2020 do 23.12.2021, pričom musí byť vydaná v období od 24.12.2020 do 23.12.2021 alebo sa musí
nachádzať na štúdiovom albume vydanom v období od 24.12.2020 do 23.12.2021.
Album roka 2021
Je ocenením interpreta/skupiny, ktorých album v dvoch kolách poslucháčskeho hlasovania prostredníctvom internetu
získa najviac hlasov v zmysle pravidiel uvedených počas súťaže na webovej stránke radiohlavy.sk.
Albumom roka môže byť len album vydaný v období od 24.12.2020 do 23.12.2021 a ktorý obsahuje výlučne slovenské
hudobné diela, z ktorého minimálne jedna skladba bola v období od 24.12.2020 do 23.12.2021 oficiálne nasadená do
terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v
digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča, ktorá obsahuje aspoň 7 originálnych skladieb alebo jeho celková dĺžka
musí byť aspoň 30 minút (do celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy ani alternatívne verzie originálnych skladieb).
Objav roka 2021
Je ocenením hudobného interpreta/skupiny, ktorý/á v dvoch kolách poslucháčskeho hlasovania prostredníctvom
internetu získa najviac hlasov v zmysle pravidiel uvedených počas súťaže na webovej stránke radiohlavy.sk.

Objavom roka môže byť interpret/skupina z longlistu* Rádia_FM, ktorý/á do konca roku 2021 nevydal žiaden oficiálny
štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme
fyzického nosiča.
Debut roka 2020
Je ocenením hudobného interpreta/skupiny, ktorý/á v dvoch kolách poslucháčskeho hlasovania prostredníctvom
internetu získa najviac hlasov v zmysle pravidiel uvedených počas súťaže na webovej stránke radiohlavy.sk.
Debutom roka sa môže stať len hudobná skupina/interpret z longlistu Rádia_FM, ktorá/ý v roku 2021 vydal prvý oficiálny
štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme
fyzického nosiča, ktorá obsahuje aspoň 7 originálnych skladieb alebo jeho celková dĺžka musí byť aspoň 30 minút (do
celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy ani alternatívne verzie originálnych skladieb).
Longlist Rádia_FM v kategórii Objav roka a Debut roka je zostavovaný hudobnou radou Rádia_FM. Hudobná
rada Rádia_FM je tvorená hudobnými redaktormi a autormi hudobných špeciálov Rádia_FM.
Album roka 2021 / Cena novinárov
Je ocenením interpreta/skupiny, ktorého album bol vydaný v období od 24.12.2020 do 23.12.2021 a obsahuje výlučne
slovenské hudobné diela a v dvoch kolách hlasovania poroty získa najvyšší počet hlasov. Oficiálnym štúdiovým
albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča, ktorá obsahuje aspoň
7 originálnych skladieb alebo jeho celková dĺžka musí byť aspoň 30 minút (do celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy
ani alternatívne verzie originálnych skladieb).
Žánrové ceny za najlepší album roka 2021
Žánrové ceny sa udelia v siedmich kategóriách:
 Elektronická hudba
 Hard & heavy
 Hip-Hop / Rap /R’n’B
 World music / Folk
 Jazzová hudba
 Klasická hudba
 Experimentálna hudba
Hlasovanie a vyhodnotenie:
Hlasovanie prebieha v dvoch kolách v termíne od 10.1.2022 do 5.2.2022 (prvé kolo) a v termíne od 7.2.2022 do 6.3.2022
(druhé kolo).
HLASOVANIE V ŽÁNROVÝCH CENÁCH:
1. Poradie určí porota zostavená redaktormi večerných špeciálov Rádia_FM a redakciou Rádia Devín minimálne z 10tich a maximálne z 35-tich členov, –ktorí zastupujú dané žánre. Zoznam členov poroty bude zverejnený po skončení
hlasovania na webovej stránke radiohlavy.sk.
2. Porota určí päť ľubovoľných albumov z longlistu alebo podľa vlastného výberu (spĺňajúce kritéria z bodov 3 a 4),
oficiálne vydané alebo prvýkrát distribuované v období od 24.12.2020 do 23.12.2021 v poradí od 1. po 5. miesto,
pričom album na prvom mieste dostáva 5 bodov, album na piatom mieste 1 bod.
3. Albumom roka môže byť len album vydaný alebo prvýkrát distribuovaný v období od 24.12.2020 do 23.12.2021
a obsahuje výlučne slovenské hudobné diela.
4. Albumom sa pre účely žánrových cien rozumie aj EP vydané v digitálnej podobe alebo ako fyzický nosič slovenským
či zahraničným vydavateľom, musí však obsahovať aspoň 4 originálne skladby alebo jeho celková dĺžka musí byť
aspoň 25 minút (do celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy ani alternatívne verzie originálnych skladieb).
5. Päť albumov, ktoré získali najväčší počet bodov podľa bodu 1 postupuje do druhého kola hlasovania v každom
žánri. V prípade, ak bude mať rovnaký počet bodov viac albumov a nebude možné určiť päť najlepších, prebehne
doplnkové kolo hlasovania poroty, v ktorom si vyberú len jednu možnosť z tých, ktoré skončili s rovnakým počtom
bodov. V prípade rovnosti bodov aj po doplnkovom hlasovaní postupujú do druhého kola všetky predmetné
nahrávky doplnkového hlasovania.

6. V druhom kole hlasovania každý jednotlivý člen poroty určí jeden podľa seba najlepší album z finálnej pätice
v každej kategórií (každý takto určený album získa jeden bod).
7. V prípade, ak sa členovia poroty nezhodnú na víťazovi, prebehne ďalšie kolo hlasovania, v ktorom porota vyberie
jeden podľa nej najlepší album zo zoznamu albumov, ktoré skončili na prvom mieste so zhodným počtom bodov.
V prípade rovnosti bodov aj po doplnkovom hlasovaní sa víťazmi stanú všetky albumy v doplnkovom hlasovaní.
8. Členovia poroty hodnotia nahrávku albumu na základe celkového umeleckého dojmu v súlade s vlastným svedomím
a na základe vlastného uváženia a presvedčenia.
9. Výsledky hlasovania v žánrových kategóriách budú zverejnené v priamom prenose z udeľovania Radio_Head
Awards a následne zverejnené na webovej stránke radiohlavy.sk.
HLASOVANIE POROTY V ALBUME ROKA / CENA NOVINÁROV:
1. V prvom kole hlasovania každý jednotlivý člen poroty (zostavenej zo zástupcov hudobných novinárov, promotérov
a redaktorov Rádia_FM vybraných pod dohľadom organizátora cien v počte minimálne 10 a maximálne 35 členov)
určí päť albumov oficiálne vydaných alebo prvýkrát distribuovaných v období od 24.12.2020 do 23.12.2021 na území
Slovenskej republiky v poradí od 1. po 5. miesto, pričom album na prvom mieste dostáva 5 bodov, album na druhom
mieste dostáva 4 body, album na treťom mieste dostáva 3 body, album na štvrtom mieste dostáva dva bodu a album
na piatom mieste 1 bod.
2. Päť albumov, ktoré získali najväčší počet bodov podľa bodu 1 postupuje do druhého kola hlasovania. V prípade, ak
bude mať rovnaký počet bodov viac albumov a nebude možné určiť päť najlepších, prebehne doplnkové kolo
hlasovania poroty, v ktorom si porota vyberie len jednu možnosť z tých, ktoré skončili s rovnakým počtom.
3. V druhom kole hlasovania každý jednotlivý člen poroty vyberú podľa nich jeden najlepší album z finálnej pätice
a pridelia mu 1 bod.
4. V prípade, ak sa členovia poroty nezhodnú na víťazovi, prebehne ďalšie kolo hlasovania, v ktorom porota vyberie
jeden, podľa nej najlepší album zo zoznamu albumov, ktoré skončili na prvom mieste so zhodným počtom bodov.
V prípade rovnosti bodov aj po doplnkovom hlasovaní sa víťazmi stanú všetky nahrávky, ktorých sa to týka.
5. Členovia poroty hodnotia zvukový záznam na základe celkového umeleckého dojmu v súlade s vlastným svedomím
a na základe vlastného uváženia a presvedčenia.
6. Hlasovanie hudobných novinárov bude po skončení udeľovania cien Radio_Head Awards 2021 zverejnené
na webovej stránke radiohlavy.sk.
HLASOVANIE POSLUCHÁČSKEJ VEREJNOSTI:
1. V prvom kole sa hlasuje formou internetového hlasovania z longlistov na webovej stránke radiohlavy.sk. Hlasovanie
prebieha v dvoch kolách v termíne od 10.1.2022 do 5.2.2022 (prvé kolo) a v termíne od 7.2.2022 do 6.3.2022 (druhé
kolo).
2. Hlasovať na internete je možné až po prihlásení sa na webovej stránke radiohlavy.sk.
3. V každej zo štyroch hlavných kategórií sa rozdeľuje od 5 po 1 bod. Nie je podmienkou udeliť v každej kategórii
všetky body, ani hlasovať vo všetkých kategóriách.
4. Platné sú len hlasovania uskutočnené do 5.2.2022 do 24.00 hod.
5. Do druhého kola postupuje 5 nahrávok v každej z kategórií. V prípade rovnosti bodov postúpia do druhého kola
všetky nahrávky s rovnakým počtom bodov.
6. V druhom kole sa hlasuje formou internetového hlasovania na webovej stránke radiohlavy.sk určením jedného
z postupujúcich nahrávok z prvého kola v štyroch hlavných kategóriách.
7. Víťazmi sa stanú nahrávky s najvyšším počtom bodov v každej z kategórii. V prípade rovnosti bodov na prvom
mieste sa víťazmi stanú všetky nahrávky na tomto mieste.
Platné sú len hlasovania uskutočnené do 6.3.2022 do 24.00 hod.

8. Počas hlasovania počty hlasujúcich a ani počty hlasov pri jednotlivých kategóriách, skladbách, albumoch a
interpretoch sa nezverejňujú z dôvodu eliminácie možných podvodov pri hlasovaní.
Ceny v súťaži:
Odovzdávanie cien sa uskutoční v marci 2022.
Víťazovi každej z dvanástich kategórií bude odovzdaná soška vyrobená sochárkou Mirou Podmanickou podľa návrhu
Bety K. Majerníkovej.
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. Podľa § 8 ods. 10 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
v znení neskorších predpisov je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi presnú hodnotu tejto ceny. Cena výhry
nepresiahne sumu 350,- € .
Osobné údaje:
Účasťou v súťaži 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. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované)
a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Bližšie informácie na http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ cien je oprávnený pravidlá meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá a súťaž sa riadi
zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými a to spôsobom, akým bol zverejnený pôvodný štatút, teda
na webovej stránke radiohlavy.sk. Registráciou vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto
štatúte.
V prípade akéhokoľvek podozrenia na nekalé praktiky využívané na hlasovanie RHA si organizátor vyhradzuje právo
takéto hlasy vyradiť a v jednotlivých kategóriách ich nezapočítať do konečných výsledkov hlasovania.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.3.2022.

