ŠTATÚT FESTIVALU ROZHLASOVÝCH ROZPRÁVOK
„ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2020
KNIHA V ROZHLASE – ROZHLAS V KNIHE“

1. Úvodné ustanovenia
Názov súťaže:
Festival rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok 2020 Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ (ďalej len ako „súťaž“).
Forma súťaže:
Verejná súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Vyhlasovatelia súťaže:
Hlavnými vyhlasovateľmi súťaže sú: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Trnavský samosprávny kraj
a Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len ako „RTVS“).
Partneri súťaže:
Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, Združenie rozhlasových tvorcov,
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti a Vysoká škola múzických umení v Bratislave a České centrum v Bratislave.
Mediálni partneri:
Rádio Regina Západ, Rádio Devín, Rádio Junior, Rádio Slovensko, Rádio _FM, Dvojka.
Súťažné obdobie:
Súťaž prebieha v dňoch 19.05.2020 - 22.05.2020
Zámer súťaže:
Cieľom súťaže je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov
s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov a hier pre celú rodinu (veková skupina
6 – 14 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie
poslucháčskych hodnotiacich názorov na 18 súťažných titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej RTVS,
dramaturgiou Odboru literárno-dramatickej výroby (ďalej len „OLDV“).
Súťaž sa koná raz za dva roky (každý párny rok).
Súťaž je prehliadkou produkcie RTVS, organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“).
Propagácia:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) prostredníctvom rozhlasových programových služieb RTVS,
b) v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.rtvs.sk, www.kniznica.sk, www.piestany.sk,
webové stránky spoluvyhlasovateľov a ďalších partnerov súťaže,
c) v písomnej forme prostredníctvom miestnych, regionálnych a celoslovenských novín a časopisov.

2. Všeobecné ustanovenia
Podmienky účasti a pravidlá súťaže:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Do súťaže môžu byť prihlásené rozhlasové rozprávkové hry, rozhlasové monologické rozprávky a hry pre celú
rodinu z produkcie RTVS, OZ SRo resp. Slovenského rozhlasu, ktoré vznikli dramatizáciou alebo na motívy
knižných diel a boli odvysielané v období od mája 2018 do konca apríla 2020, pričom textové predlohy súťažných
dramatických diel v zmysle štatútu môžu byť v originálnom jazyku alebo v slovenskom preklade.
Na základe výberu OLDV bude do súťaže nominovaných 18 súťažných titulov.
Do súťaže nemôže byť zaradený titul, ktorý už v niektorom z minulých ročníkov súťaže bol ocenený.
Zvukové záznamy súťažných titulov na CD nosičoch a kópie textov musia byť k dispozícii organizátorom súťaže
najneskôr 4 týždne pred termínom otvorenia súťaže. Kópie textových predlôh slúžia na pracovné účely festivalu
(odborná a detská porota) a na archívne účely.
Súťaž má tri súťažné kategórie:
a) kategória rozhlasových monologických rozprávok
b) kategória rozhlasových rozprávkových hier
c) kategória hier pre rodinu
Miestom konania súťaže je mesto Piešťany.

Vyhodnotenie súťaže:
1. Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná.
a) detská porota má 3 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany.
Detská porota pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej
súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul.
b) odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov.
2.
Odborná porota na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých
troch kategóriách.
3.
Členov všetkých porôt menuje mesto Piešťany v spolupráci s RTVS.
4.
Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor,
interpret, realizátor, editor a pod.).
Ceny v súťaži:
Poroty udeľujú v každej súťažnej kategórii nasledujúce ceny:
Cena „ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK“:
a) kategória monologických rozprávok
 Cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi
knižnej predlohy)
 Cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, dramaturgovi,
režisérovi, hudobnému dramaturgovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)
b) kategória rozprávkových hier:
 Cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej
predlohy)
 Cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi,
dramaturgovi, hudobnému dramaturgovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)
c) kategória hier pre rodinu:
 Cena detskej poroty za najlepšiu hru pre celú rodinu (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej
predlohy)
 Cena odbornej poroty za najlepšiu hru pre celú rodinu (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi,
dramaturgovi, hudobnému dramaturgovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)
Cena „Zázračný oriešok“ je vecná, zabezpečuje a udeľuje ju mesto Piešťany, vrátane prípadných daňových povinností.
Zvláštna cena RTVS :
Zvláštna cena RTVS je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju RTVS a je určená výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti
(herec, režisér, hudobník), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.
Hodnota Zvláštnej ceny RTVS nepresiahne sumu 350 eur.
Zvláštna cena Literárneho informačného centra:
Zvláštna cena Literárneho informačného centra je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.
Zvláštna cena Literárneho informačného centra je rovnako vecnou cenou, zabezpečuje a udeľuje ju Literárne informačné
centrum, vrátane prípadných daňových povinností.
Daňový režim :
Vecné ceny do 350 eur sú v zmysle § 9 ods. 2 písmeno m) z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ďalších predpisov
oslobodené od dane.
Povinnosti vyhlasovateľov:
RTVS poskytne texty a zvukové záznamy súťažných titulov, zabezpečí účasť ich tvorcov – zamestnancov RTVS na
festivale.
Na ostatných povinnostiach sa podieľajú: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Trnavský samosprávny
kraj, Literárne informačné centrum, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Združenie rozhlasových tvorcov,
Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, Vysoká škola múzických umení a ďalší spoluorganizátori a partneri na
základe ich spoločnej dohody.

Ostatné ustanovenia :
1. Delegáti, pozorovatelia a zástupcovia médií sa môžu zúčastniť na všetkých počúvaniach, seminároch
a rozpravách, ktoré sa konajú v rámci festivalu.
2. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
4. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon zo strany
súťažiacich.
5. Zúčastnení na festivale rozhlasových rozprávok udeľujú bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných príspevkov
vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa, a to aj opakovane, a na vyhotovenie
zvukového alebo audiovizuálneho záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné príspevky. Nositeľom
majetkových práv zvukového alebo audiovizuálneho záznamu z podujatia je RTVS.

3. Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže môže túto súťaž zo závažných dôvodov zrušiť. Zrušenie sa musí vykonať rovnakým spôsobom,
akým došlo k vyhláseniu súťaže, alebo iným rovnako účinným spôsobom
Platnosť štatútu :
Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť
dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30. 6. 2020.
V Bratislave dňa 19.2.2020

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

