ŠTATÚT SÚŤAŽE
TÝŽDEŇ ROZHLASOVEJ HRY
Názov:
Týždeň rozhlasovej hry (ďalej len „TRH“ alebo „súťaž“)
Forma:
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Termín:
Od 12.10.2015 do 20.10.2015
Vyhlasovateľ súťaže:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len
„RTVS“), organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“).
Zámer:
Cieľom súťaže Týždeň rozhlasovej hry (ďalej „súťaž“) je prezentácia a konfrontácia
produkcie rozhlasových hier vytvorených v slovenskom jazyku za obdobie od
30.11.2013 – 7.7.2015. Súťaž je chápaná ako stretnutie tvorcov s odbornou
verejnosťou a poslucháčmi rozhlasových hier. Jej zámerom je vytvoriť podmienky na
vznik spätnej väzby, reflexiu a hodnotenie produkcie v rozhlasovom žánri –
rozhlasová hra. K podstatným cieľom patrí aj ohodnotenie tých najlepších tvorcov
a realizátorov rozhlasových hier za uvedené obdobie a motivovať poslucháčov
k záujmu o „kráľovnú rozhlasových žánrov“, rozhlasovú hru.
Súťaž Týždeň rozhlasovej hry sa v komunikácii bude používať so skratkou TRH 2015.
Propagácia:
Súťaž bude propagovaná najmä vo vysielaní Rádia Devín a na webovej stránke rádia
Devín, ale aj v ostatných programových službách – rozhlasových aj televíznych –
RTVS.
Podmienky účasti, definícia orgánov súťaže:
Do súťaže sú zaradené všetky rozhlasové hry, ktoré vznikli v štúdiách RTVS OZ SRo
v termíne od 30.11.2013 do 7.7.2015. Termín 30.11.2013 je odvodený od záveru
bienále Festival rozhlasovej tvorby (november 2013); termín 7.7.2015 je odvodený od
času nevyhnutného na rozhodovací proces poroty.
Súťaž má svojho výkonného riaditeľa, ktorého menuje riaditeľ Sekcie rozhlasových
programových služieb RTVS.
Orgány festivalu tvoria: Organizačný výbor a Porota rozhlasových hier.

Organizačný výbor
Členov Organizačného výboru menuje riaditeľ Sekcie rozhlasových programových
služieb RTVS na návrh výkonného riaditeľa súťaže. Predsedom Organizačného
výboru je výkonný riaditeľ súťaže. Organizačný výbor pracuje od 15. 7. 2015 do
30.10.2015. Jeho činnosť sa začína vymenovaním jednotlivých členov. Tvoria ho
zamestnanci RTVS bezprostredne zainteresovaní do jednotlivých špecializovaných
činností spojených s prípravou, programovým, technickým a organizačným
zabezpečením súťaže, komunikáciou so zahraničnými partnermi, propagáciou,
marketingovou stratégiou a archiváciou výsledkov súťaže.
Odborná porota
Rozhlasové hry hodnotí odborná porota. Má 5 členov, ktorých menuje riaditeľ
rozhlasových programových služieb. Členovia poroty si na svojom prvom zasadnutí
zvolia predsedu poroty.
Práca poroty spočíva vo vypočutí si všetkých rozhlasových hier, ktoré vznikli
v štúdiách RTVS OZ SRo od 30.11.2013 do 7.7.2015, spolu 17 rozhlasových hier.
Porota po vyhodnotení určí nositeľa Hlavnej ceny a štyroch individuálnych cien, a to
za najlepšiu réžiu, za najlepší herecký výkon, za najlepšiu hudobnú dramaturgiu, za
najlepšiu zvukovú realizáciu.
Porota môže niektorú z cien neudeliť, nie je však oprávnená niektorú z cien rozdeliť
medzi viaceré rozhlasové hry.
Vyhodnotenie bude vysielané 20.10.2015 od 19.00 hod. v priamom prenose na
rozhlasovej programovej službe RTVS Rádio Devín.
Pravidlá súťaže:
Rozhodovanie poroty:
Členovia poroty dostanú rozhlasové hry na digitálnych audio nosičoch. Každý člen
príslušnej poroty posudzuje súťažný príspevok ako celok v dvoch fázach.
1. fáza hodnotenia – každý člen poroty vytvorí svoje poradie užšieho výberu – 10
rozhlasových hier a zoradí ich do poradia od 1.do 10. miesta
2. fáza hodnotenia – porota zoberie do úvahy výsledky prvej fázy hodnotenia a pod
vedením predsedu poroty určí konečné poradie. Ak porota nedospeje k jednoznačnej
dohode, rozhodne väčšina hlasov v porote.
Kritériami hodnotenia sú: umelecké a technické spracovanie a ďalšie podľa určenia
poroty.
Rozhlasovej hre, ktorá sa v hodnotení umiestnila najlepšie, udeľuje porota Hlavnú
cenu.
Nositeľom Hlavnej ceny v príslušnej kategórii sú všetci členovia tvorivého tímu
víťaznej rozhlasovej hry.

Porota má právo udeliť štyri Individuálne ceny a to v prípade, ak porota dospeje
väčšinou hlasov svojich členov k názoru, že bol podaný výnimočný individuálny
výkon. V tomto prípade je nositeľom ceny ocenený jednotlivec.
Rozhodovanie poslucháčov:
Každá rozhlasová hra odznie vo vysielaní Rádia Devín v termíne od 12.10.2015 do
17.10.2015 v pravidelných časoch o 11.00; 16.00; 19.00 hod.;
Anotácie so všetkými informáciami o tvorcoch a ukážky rozhlasových hier v rozsahu
do piatich minút budú zverejnené na stránke http://devin.rtvs.sk/trh od 12.10.2015 od
11.00 hod. do 18.10.2015 do 24.00 hod.
Informácie o hlasovaní a pridelených číslach budú zverejnené na webovej stránke
RTVS – Rádio Devín.
Pravidlá hlasovania:
1. Hlasovať je možné Non-stop v období od 12.10.2015 od 11.00 hod. do 18.10.2015
do 24.00 hod..
2. Hlasovať je možné prostredníctvom stránky http://devin.rtvs.sk/trh
3. Poslucháč môže dať svoj hlas len jednej nominácii na základe slobodného
rozhodnutia.
4. Poslucháč môže svoje hlasovanie v priebehu - 12.10. od 11.00 do 18.10. do 24.00
zmeniť. Ako platný sa počíta posledný hlas, ktorý v danom období udelil konkrétnej
rozhlasovej hre.
Spomedzi hlasujúcich poslucháčov vyberie automat meno poslucháča, ktorý po
správnej odpovedi na jednu otázku z oblasti rozhlasových hier bude odmenený
hodnotnou knižnou publikáciou. V prípade, že poslucháč neodpovie správne, alebo sa
s ním nepodarí telefonicky skontaktovať, automat vyberie ďalšie meno poslucháča.
Ďalej sa bude postupovať analogicky. Tento model sa zopakuje spolu trikrát. Ak
nebude úspešný ani jeden, Cena poslucháča udelená bude, ale spomedzi hlasujúcich
poslucháčov nebude nik odmenený. Poslucháč bude kontaktovaný na telefónnom
čísle, ktoré uvedie v kontaktnom formulári pri hlasovaní na webovej stránke
http://devin.rtvs.sk/trh.
Technické podmienky:
Do súťaže budú zaradené všetky rozhlasové hry vytvorené v určenom období
vybavené kompletnou sprievodnou dokumentáciou. Sprievodnú dokumentáciu tvoria
titulková listina rozhlasovej hry s kompletným zoznamom tvorcov, vykázanou hudbou
so všetkými potrebnými údajmi, presným dátumom premiéry potvrdenej producentom.
Ceny v súťaži a ich odovzdávanie:
HLAVNÁ CENA POROTY – za celkovú kvalitu rozhlasového diela
• za najlepšiu rozhlasovú hru (dramatizácia, adaptácia, pôvodná alebo prekladová
hra)
Finančná odmena v kategórii Hlavná cena poroty je 700,- euro (uvedená odmena bude
rozdelená podľa prihláseného zoznamu tvorcov diela v sprievodnej dokumentácii
rovným dielom).
INDIVIDUÁLNA CENA POROTY – za výnimočný individuálny výkon člena
tvorivého tímu:

• za najlepšiu réžiu
• za najlepší herecký výkon
• za najlepšiu hudobnú dramaturgiu
• za najlepšiu zvukovú realizáciu
Finančná odmena v kategórii Individuálna cena je 200,- eur .
CENA POSLUCHÁČOV – cena poslucháčov RTVS; rozhodnú o nej poslucháči
RTVS hlasovaním na webovej stránke: http://devin.rtvs.sk/trh
Cena Poslucháčov je 300,- eur pre tvorcov víťaznej nahrávky (uvedená odmena bude
rozdelená podľa prihláseného zoznamu tvorcov diela v sprievodnej dokumentácii
rovným dielom).
Ceny v súťaži odovzdajú osobne generálny riaditeľ RTVS, riaditeľ rozhlasových
programových služieb spolu s predsedom odbornej poroty. Poslucháč si odmenu –
knižnú publikáciu - prevezme osobne na vyhodnotení súťaže. Ak sa ho nebude môcť
zúčastniť, knižná publikácia mu bude zaslaná poštou najneskôr do siedmich dní od
vyhlásenia výsledkov.
Daňový režim:
Ceny podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo
výške 19 % podliehajú ceny nad 350,00 Eur.
Ostatné ustanovenia:
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje
vyhlasovateľ.
2. Hlasovaním v súťaži vyjadruje poslucháč súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v
tomto štatúte a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom odovzdania
výhry.
Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. 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.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z
Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a
televízie Slovenska.
V Bratislave dňa 25. 8. 2015
Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

