Štatút poslucháčskej súťaže
„Hľadáme názov relácie Rádia Regina pre mladých a pre
všetkých“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: „Hľadáme názov relácie Rádia Regina pre mladých a pre všetkých“ (ďalej len
„súťaž“ alebo „Hľadáme názov relácie“)
1.2. Forma súťaže: Verejná súťaž v zmysle ustanovenia Zákona č. 40/1964 Z.z. (Občiansky
zákonník) v znení neskorších predpisov.
1.3. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“),
organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“). Súťaž sa vysiela v rozhlasovej
programovej službe vyhlasovateľa súťaže v Rádiu Regina Západ – organizačná zložka
Slovenský rozhlas (ďalej len „RRZ“).

1.4. Súťažné obdobie: 20.2.2019 – 31.3.2019

1.5. Cieľom súťaže „Hľadáme názov relácie“ je vybrať výstižný a mladými ľuďmi akceptovaný názov
relácie, ktorá je určená pre mladých a pre všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ, Rádia
Regina Stred a Rádia Regina Východ. Zároveň je cieľom upozorniť širokú verejnosť na nový
programový typ RRZ ako verejnoprávnej programovej služby šírenej na všetkých troch
okruhoch Rádia Regina. Druhotným cieľom je podporiť iniciatívu a tvorivosť občanov rôzneho
veku – potenciálnych poslucháčov novej relácie a motivovať ich hodnotnou cenou, aby sa do
hľadania výstižného názvu novej relácie aktívne zapojili. Zo zaslaných návrhov názvu relácie
vyberie 5-členná rozhlasová porota ten, ktorý bude reprezentovať novú reláciu a ku ktorému sa

vyrobí následne i zvuková grafika. Vedľajším sprievodným cieľom súťaže je podporiť pocit
spolupatričnosti k značke RTVS a špeciálne k značke Rádia Regina Západ.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: Súťaž bude umiestnená formou tv a audio spotov v programových
službách RTVS na Jednotke (:1), Dvojke (:2), na Rádiu Regina, Rádiu Slovensko, Rádiu Devín a v
FM_rádiu. Víťazov súťaže RRZ uverejní vo vysielaní RRZ dňa 1.4. 2019, rovnako na facebooku Rádia
Regina Západ a na webovej stránke Rádia Regina Západ.
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči a diváci RTVS, ktorí pošlú svoj
návrh názvu novej relácie v termíne od 20.2.2019 do 31.3.2019.
Súťažiaci zaslaním návrhu na názov novej relácie potvrdzuje, že je výhradným autorom názvu.
Zaslaním svojho názvu do redakcie Rádia Regina Západ autor dáva súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle GDPR podľa bodu 2.9 tohto Štatútu. Zaslaním svojho návrhu názvu
do redakcie Rádia Regina Západ autor názvu udeľuje RTVS bezodplatný výhradný súhlas na
všetky spôsoby jeho používania bez akéhokoľvek obmedzenia, a to najmä na uvedenie názvu
na verejnosti a šírenie (vo vysielaní, na sociálnych sieťach, na webových stránkach, v
podcastoch, printoch, tlačových materiáloch, v rámci všetkých programových službách RTVS).
2.3. Pravidlá súťaže: Každý účastník súťaže môže poslať najviac 5 návrhov.
2.3.1. Autor návrhu názvu relácie ho pošle s uvedením kontaktných údajov: meno a priezvisko,
adresa, telefónne číslo.
2.3.2. Termín na zasielanie návrhov: 20. 2 – 31. 3. 2019.
Forma zasielania: elektronická - prostredníctvom e-mailovej adresy nazov@rtvs.sk – pričom do
predmetu správy účastník napíše heslo “NÁZOV RELÁCIE“.
2.4. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 3.4.2019. Víťazný návrh názvu relácie určí 5-členná odborná
porota z radov pracovníkov RTVS a tvorcov novej relácie.

2.5.

Zverejnenie víťaza súťaže: 4.4.2019.

2.6.

Cena pre víťaza súťaže: mobilný telefón SAMSUNG A7 v hodnote 270 €

2.6.1. Odovzdanie ceny: Osobne za účasti šéfdramaturgičky Rádia Regina Západ, prípadne ňou
poverenej osoby.

2.7.

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.
2.8. Ostatné ustanovenia:
2.8.1. Plnenia, poskytnuté v súlade s týmto štatútom, nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.8.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel podľa tohto štatútu rozhoduje
vyhlasovateľ.
2.8.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.9. Osobné údaje: Účasťou v súťaži „Hľadáme názov relácie“ 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 www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v
tomto štatúte.
3.2. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení Zákona č. 17/2005 Z.z. Zákona o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže zmeniť. 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.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.

3.5. Platnosť a účinnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym
riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom
30.04.2019.

V Bratislave dňa 20. 2. 2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

