Štatút poslucháčskej súťaže
„Memoriál Silvie Zelinkovej“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže:
„Memoriál Silvie Zelinkovej“ (ďalej len ako „súťaž“).
1.2. Forma súťaže:
Verejná súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
1.3. Vyhlasovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 (ďalej len
„Štúdio RTVS Košice“).
1.4. Súťažné obdobie:
Súťaž prebieha v dňoch 1.04.2019 – 30.06.2019
1.5. Zámer súťaže :
Súťažná konfrontácia rozhlasovej novinárskej tvorby pre deti a mládež do 21 rokov s cieľom podpory
mediálnej gramotnosti detí a tvorby v rusínskom jazyku.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Propagácia:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Rádia Patria
b) v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.rtvs.sk
c) prostredníctvom sociálnych sietí
2.2. Podmienky účasti a pravidlá súťaže:
2.2.1.Súťaží sa v troch kategóriách: - mladší žiaci (prvý
stupeň základnej školy) (do 9. rokov)
starší
žiaci
(druhý
stupeň
základnej školy (9 – 14. rokov)
stredné školy (14 – 21 rokov)

2.2.2. Do súťaže môžu byť prihlásené krátke
príspevky:
a)
krátke reportáže z prostredia, v ktorom poslucháči žijú, maximálne v
b)
rozsahu 5 minút
c)
krátke rozhovory s ľuďmi z okolia max. v rozsahu 10 minút (so
zahlásením)
2.2.3. Súťažné témy:
a) Život okolo nás
b) November 1989 – ako si ho pamätajú moji blízki
c) Pamäť našich predkov (rozhovory s ľuďmi, ktorí si pamätajú II. Svetovú vojnu alebo iné
udalosti, ktoré zasiahli do života Rusínov)
2.2.4. Do súťaže môže jeden súťažiaci poslať maximálne 3 súťažné príspevky.
2.2.5. Súťažné príspevky môžu súťažiaci posielať na CD nosiči ( vo formáte mp3 alebo wav ) poštou
na adresu Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice; na obálku treba napísať heslo „Memoriál
Silvie Zelinkovej“.
2.2.6. Dátum uzávierky súťaže - 31.5.2019.
2.2.7. Dátum vy hlásenia výsledkov súťaže - 12.6.2019.

2.3. Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné príspevky vyhodnotí odborná porota zložená z redaktorov národnostného vysielania Rádia Patria.
Členov poroty menuje výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice.

-

2.4. Ceny v súťaži:
2.4.1. Ceny v súťaži:
diplomy účastníkom
cena RTVS
cena redakcie NEV - možnosť zúčastniť sa vysielania a výroby programov v rusínskom jazyku

2.4.2. Cena jednej výhry nepresiahne 350.- Eur a bude nižšia ako táto suma. Ceny do súťaže sú
poskytované ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením.

2.5 Odovzdanie cien:
Ceny súťaže odovzdá víťazom výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice do 14 dní od vyhlásenia výsledkov
súťaže.
2.6. 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 neprevyšujúce hodnotu 350 Eur za cenu.
2.7. Ostatné ustanovenia:
2.7.1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.7.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu
rozhoduje
vyhlasovateľ.

2.7.3. Účasťou v súťaží 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 spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie
evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa
súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail,
číslo telefónu).
2.7.4. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym,
informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do
31.12.2019. Po uvedenom období 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,
www.rtvs.org
alebo
zodpovednaosoba@rtvs.sk.
2.7.5. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon zo strany súťažiacich.
2.7.6. Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažného
príspevku vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj
opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo
zvukovo - obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné príspevky
súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo audiovizuálneho záznamu je vyhlasovateľ
súťaže.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Záverečné ustanovenia:
3.1.1.Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto
štatúte.
3.1.2. Vyhlasovateľ súťaže môže túto súťaž zo závažných dôvodov odvolať. Odvolanie sa musí
vykonať rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže, alebo iným rovnako účinným
spôsobom.
3.1.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť
pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to
spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.

3.2. Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska
a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť 31.07.2019.

V Bratislave dňa 25. 3. 2019
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

