Štatút verejnej súťaže
„Košický zlatý poklad 2019“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Názov súťaže:
Košický zlatý poklad 2019 (ďalej len „súťaž“)
1.2. Forma súťaže:
Verejná súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „súťaž“).
1.3. Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, Štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 (ďalej len „Štúdio RTVS Košice")
1.4. Súťažné obdobie:
Súťaž prebieha od dňa 1.5.2019 do 16.11.2019. Termín uzávierky prijímania prihlášok je 31.7.2019.
1.5 Zámer súťaže:
• získavať nových autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej piesne,
• podporovať pôvodnú slovenskú tvorbu a podnecovať autorov k intenzívnejšej spolupráci s Rozhlasom a televíziou
Slovenska (ďalej len „RTVS"),
• zvyšovať účasť a pôsobnosť pôvodnej slovenskej pesničkovej tvorby vo vysielaní RTVS,
• zainteresovať odbornú kritiku na sledovaní hudobného vysielania RTVS,
• umožniť tvorivú konfrontáciu autorov a interpretov
• súťažou podporiť propagáciu RTVS u verejnosti.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Propagácia súťaže:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) prostredníctvom programových služieb RTVS,
b) v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www,rtvs,sk,
c) prostredníctvom sociálnych sietí.
2.2. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky v období od 1.5.2019 do 31.7.2019. Do súťaže môžu byť
prijaté iba autorsky pôvodné po slovensky spievané piesne (ďalej len „pieseň"),. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je
v pracovno-právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže. Poskytnuté osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a po
ukončení súťaže a odovzdaní cien, budú vyhlasovateľom vymazané.

2.3. Pravidlá súťaže:
2.3.1. Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v elektronických médiách ( rádiá a televízie) uverejnená skôr ako po finálovom
koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s
prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.
2.3.2. Každá zaslaná pieseň musí byť označená menom autorov hudby a textu, menom interpreta a ich kontaktnými telefónnymi
číslami.
2.3.3. Súťažné piesne sa zasielajú na adresu: Rozhlas a televízia Slovenska, Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, 043 07
Košice na audio CD nosičoch (formát wav; 44,1 kHz -16 bitov), v čase od vyhlásenia súťaže do 31.7.2019 (najneskorší termín
podania zásielky na prepravu).
2.4. Orgány súťaže:
Koordinátorom súťaže je: Ing. Juraj Hidvéghy, kreatívny producent Štúdia RTVS Košice, (ďalej len „producent").
Producent:

je predsedom organizačného výboru,
určí troch členov organizačného výboru,
menuje 5 člennú výberovú komisiu na základe návrhu organizačného výboru, výberová komisia rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných členov komisie,
d) menuje 7 členov odbornej poroty (ďalej len „porota“), porota rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov
poroty.
a)
b)
c)

2.5. Výber súťažných piesní:
2.5.1. Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny
postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie
najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom jedného semifinálového kola súťažiť o postup do finále súťaže ( termín
konania semifinálového kola Štúdio RTVS Košice včas zverejnení na webovom sídle www.rtvs.sk). V prípade menšej účasti alebo
nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolo nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané na
Rádiu Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.
2.5.2. Pred začatím semifinálového kola vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z
druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní, ktoré získali v semifinálovom kole najvyšší počet sms hlasov
2.5.3. Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 16.11.2019 zaznie maximálne dvanásť piesní (šesť z prvej
skupiny, ktoré vybrala výberová komisia a šesť piesní, ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms
hlasovania), ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a Rádia Regina a na webovom sídle - www.rtvs.sk.
2.6. Vyhodnotenie súťaže:
2.6.1. Finále súťaže sa uskutoční 16.11.2019 v Košiciach.
2.6.2. Porota bude hodnotiť pieseň ako celok, predovšetkým jej hudobnú a textovú hodnotu, kvalitu interpretácie. Dôraz sa kladie
najmä na pôvodnosť, hudobnú a textovú originálnosť a invenciu, kreativitu, kultivovanosť a celkovú umeleckú presvedčivosť.
2.6.3. Porota má právo niektoré ceny neudeliť. Aj v tomto prípade musí byť výška zostávajúcich cien zachovaná podľa štatútu.
Neudelená cena bude vrátená do rozpočtu vyhlasovateľa súťaže.
2.7. Ceny v súťaži:
1. miesto – peňažná poukážka v hodnote.......................................................................... 1.000,- eur
+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky
víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín (6 nahrávacích
frekvencií) najneskôr do 15.marca 2020 a zabezpečenie výroby záznamu bez jeho zaťaženia právami výrobcu
zvukového záznamu podľa ustanovenia § 107 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v hodnote 876 eur.
2. miesto – peňažná poukážka v hodnote ............................................................................ 750,- eur
3. miesto – peňažná poukážka v hodnote ............................................................................ 500,- eur
Spolu ................................................................................................................................ 3.126,- eur

2.8. Odovzdanie cien:
Ceny (finančné poukážky) súťaže odovzdá producent oceneným súčasne s vyhlásením výsledkov súťaže na finálovom koncerte.
Splatnosť finančných poukážok je do 30 dní odo dňa ich odovzdania.
2.9. Daňový režim:
Ceny v súťaži nad 350 eur podliehajú zdaneniu podľa z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
O zdanení peňažnej ceny informuje RTVS výhercu v preberacom protokole o výhre.
2.10. Ostatné ustanovenia:
2.10.1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.10.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.10.3. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon zo
strany súťažiacich.
2.10.4. Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní 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 piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo audiovizuálneho záznamu je vyhlasovateľ súťaže.
2.11. Osobné údaje:
Účasťou v súťaži „Košický zlatý poklad 2019“ 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
http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf, www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

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 31.12.2019.
V Bratislave dňa 3. 4. 2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

