
1 
 

DODATOK č. 2B MK - 68/2014/M na rok 2014 

k Dodatku č. 2 MK - 95/2013/M na rok 2014   

k Zmluve č. MK - 138/2012/M 

o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho 

vysielania na roky 2013-2017 v znení Dodatku č. 2AMK – 15/2014/M na rok 2014  

(ďalej len „dodatok“) 

 

uzatvorený podľa § 21 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

medzi 

 

I. Slovenská republika 

zastúpená:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

sídlo:    Námestie SNP, 813 31 Bratislava 

IČO:    00 165 182 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

výdavkový účet:   SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

príjmový účet:   SK66 8180 0000 0070 0007 1599 

depozitný účet:   SK18 8180 0000 0070 0007 1687 

 

 

štatutárny orgán:   Marek Maďarič 

minister kultúry 

 

(ďalej len „štát“) 

 

     a 

 

II. Rozhlas a televízia Slovenska 

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka 

číslo: 1922B 

sídlo:    Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

IČO:    47 232 480 

DIČ:    2023169973 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

číslo účtu:    

Prevádzkový účet  SK78 1100 0000 0029 2312 3200 

Slovenská televízia SK42 1100 0000 0029 2912 3201 

Slovenský rozhlas SK19 1100 0000 0029 2170 8838 

Investičné prostriedky SK23 1100 0000 0029 2512 3845 

 

štatutárny orgán:  Václav Mika 

generálny riaditeľ 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. I 

 

V zmysle čl. II ods. 4 Dodatku č. 2 MK – 95/2013/M na rok 2014 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Dodatku č. 2 MK – 

95/2013/M na rok 2014 v znení Dodatku č. 2A MK – 15/2014/M na rok 2014: 

 

1. V  tabuľke uvedenej v časti „A.1“ - Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania sa 

v druhom riadku s názvom „Literárno-dramatický program“ číslo minimálnej minutáže „20 150“ nahrádza číslom „16 400“ a v tom istom 

riadku sa suma príspevku štátu „414 090“ nahrádza sumou „400 000“. 

 

2. V  tabuľke uvedenej v časti „A.1“ - Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania sa 

v štvrtom riadku s názvom „Hudobný program“ číslo minimálnej minutáže „322 540“ nahrádza číslom „323 200“. 

 

3. V  tabuľke uvedenej v časti „A.1“ - Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania sa 

v piatom riadku s názvom „Náboženský program“ číslo minimálnej minutáže „13 329“ nahrádza číslom „12 200“. 

 

4. V  tabuľke uvedenej v časti „A.1“ - Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania sa 

v siedmom riadku s názvom „Publicistika (okrem politickej)“ číslo minimálnej minutáže „138 500“ nahrádza číslom „143 719“ a v tom 

istom riadku sa suma príspevku štátu „816 000“ nahrádza sumou „830 090“. 

 

5.  V tabuľke uvedenej v časti „A.1“ - Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania sa 

v poslednom riadku s názvom „Spolu“ číslo minimálnej minutáže „514 805“ nahrádza číslom „515 805“. 

 

6. V  časti „A.2“ - Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania sa tabuľka nahrádza 

tabuľkou v nasledujúcom znení:  

„ 

Programový typ Minimálna minutáž Príspevok štátu 

Dramatický program 5 500 4 122 203 

Dokumentárny program 5 000 2 200 000 



3 
 

Zábavný program 12 000 5 550 000 

Hudobný program 3 300 1 031 240 

Náboženský program 3 500 800 000 

Šport 80 23 000 

Publicistika (okrem politickej) 40 500 5 411 557 

Spolu 69 880 19 138 000 

                                                                                                                                                                                                                                 “ 

 

7. V tabuľke uvedenej v časti „B“ – Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska uskutočniť investičné účelové projekty sa pri projekte 

s názvom „Dokončenie rekonštrukcie komplexu MD2, etapa II. (bývalé MD1 a MD2)“ v stĺpci „Príspevok štátu v eurách“ suma 

„567 220,00“ nahrádza sumou „567 211,00“.  

  

8. V tabuľke uvedenej v časti „B“ – Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska uskutočniť investičné účelové projekty sa pri projekte 

s názvom „Kamkordéry“ v stĺpci „Príspevok štátu v eurách“ suma „569 890,00“ nahrádza sumou „563 141,00“. 

 

9. V tabuľke uvedenej v časti „B“ – Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska uskutočniť investičné účelové projekty sa pri projekte 

s názvom „Rekonštrukcia štúdií MD3 a MD4“ v stĺpci „Príspevok štátu v eurách“ suma „22 290,00“ nahrádza sumou „29 507,00“. 

 

10. V tabuľke uvedenej v časti „B“ – Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska uskutočniť investičné účelové projekty sa pri projekte 

s názvom „Rekonštrukcia a technologické dokončenie BB“ v stĺpci „Príspevok štátu v eurách“ suma „135 600,00“ nahrádza sumou „135 

141,00“. 
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Čl. II 

        Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 

ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov. Rozhlas a televízia Slovenska súhlasí so zverejnením tejto 

zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v 

celom rozsahu. 

 

2. Tento dodatok stráca platnosť a účinnosť 31. decembra 2014. 

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane Rozhlas 

a televízia Slovenska a štyri štát. 

 

4. Tento dodatok je možné dopĺňať alebo meniť výhradne písomnou formou, pričom 

doplnenia a zmeny sa po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

súhlasia s ním, uzatvorili ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave 14.10.2014                  V Bratislave 27.10.2014 

 

 

 

 

 

 

.........................................................   ......................................................... 

 Marek M a ď a r i č         Václav M i k a 

minister kultúry Slovenskej republiky                generálny riaditeľ  

                      Rozhlasu a televízie Slovenska 


