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DODATOK  č. 3B MK – 62/2015/M na rok 2015 

k Dodatku č. 3 MK  – 78/2014/M na rok 2015  
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. 3A MK-26/2014/M na rok 2015 (ďalej 

len „dodatok“) 
 

uzatvorenej 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 33, 813 31 Bratislava 
IČO:   00 165 182 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
výdavkový účet:  SK90 8180 0000 0070 0007 1652 
príjmový účet:  SK90 8180 0000 0070 0007 1599 
depozitný účet:  SK90 8180 0000 0070 000 71687 
 
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: 1922/B 
sídlo:    Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:    47 232 480 
DIČ:   2023169973 
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
 
Prevádzkový účet  SK78 1100 0000 0029 2312 3200 
 
 
štatutárny orgán:  Václav Mika 
    generálny riaditeľ 
 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. I 
 

Podľa čl. II ods. 4 Dodatku č. 3 MK – 78/2014/M na rok 2015 sa zmluvné strany 
dohodli na nasledovných zmenách Dodatku č. 3 MK – 78/2014/M na rok 2015 v znení 
Dodatku č. 3A MK-26/2015/M na rok 2015: 
 
 

1. 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 v 

eurách 
Dramatický program  5 800 4 800 000 

Dokumentárny program 5 200 2 100 000 
Zábavný program 15 000 6 600 000 
Hudobný program 4 000 1 150 000 

Náboženský program 3 800 800 000 
Šport 70 23 000 

Publicistika (okrem 
politickej) 

43 000 5 460 842 

SPOLU 76 870 20 933 842 
                                                                                                                          “. 
 
 

2. V časti „B“ – Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska uskutočniť účelové 
investičné projekty sa štvrtý riadok „Kamkordéry/štúdiová a prenosová technika – 
Etapa II“ a piaty riadok „Vysielanie a technická kontrola“ nahrádzajú riadkami 
v nasledujúcom znení: 

 
„ 

Kamkordéry/štúdiová 
a prenosová technika 
– Etapa II  

� Projekt počíta s 
obstaraním technológie 
pre výrobu TV seriálov  

 
 
 
� Zabezpečenie 

technológie pre prenosy 
športových a kultúrnych 
programov  

 
 
� Bezdrôtové 

komunikačné zariadenie 
pre štúdiá MD3 a MD4  

 
� Rekonštrukcia 

rozhlasových štúdií  
 

 
 
� Kompletná 

technologická 

vzhľadom na technické požiadavky na 
výrobu televíznych filmov a seriálov, 
RTVS nie je dostatočne vybavená 
technológiou požadovanej kvality a 
nákupom potrebnej technológie značne 
znížime výrobné náklady na prenájom  
 
zvýšením počtov kultúrnych a športových 
prenosov podľa požiadaviek výroby, je 
potrebné vybaviť prenosové vozy 
záznamovou technológiou na 
zabezpečenie medzinárodného štandardu  
 
 
zariadenie pre bezdrôtovú komunikáciu 
zefektívni prácu technického a 
programového štábu  
 
 
rekonštrukcia rozhlasových štúdií umožní 
pripojiť štúdiá na centralizovaný systém, 
čím ich práca bude efektívnejšia  
 

 
 
 
 
 

1 576 080 
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obmena/rekonštrukcia 
komplexu R 2 /Š2 
Mýtna  

 
Kompletná technologická 
obmena/rekonštrukcia komplexu R2/Š2 
umožní prechod výroby na bez páskový 
systém a prepojením s centrálnym 
systémom bude práca efektívnejšia a s 
nižšími prevádzkovými nákladmi  

Vysielanie a technická 
kontrola 
 

� Projekt rieši vybavenie 
pracovísk meracími 
prístrojmi,  
 
 
 

� Rekonštrukcia    
vysielacích pracovísk 
 

� Vybavenie vysielacích 
pracovísk a pracoviska 
technickej kontroly 
s enkódermi 
a dekódermi TV signálu 

 

nákupom meracích prístrojov 
zabezpečíme normalizáciu hlasitosti a 
maximálnej povolenej úrovne zvukových 
signálov podľa odporúčania EBU R-128 
na všetkých pracoviskách RTVS 

 
 
rekonštrukcia vysielacích pracovísk 
umožní pripojiť pracoviská na 
centralizovaný systém, čím ich práca bude 
výrazne efektívnejšia 
 
vybavením pracovísk enkódermi 
a dekódermi prinesie efektívnejší prenos 
TV signálu z externého prostredia do 
RTVS cez dostupné IP siete a výkonnejšie 
kódovanie signálu pri nižšom dátovom 
toku 

97 330 

                                                                                                                                                    “. 
 
 
 

 
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 v celom rozsahu. 

 
2. Tento dodatok stráca platnosť a účinnosť 31. decembra 2015. 

 
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 
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nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne 
podpisujú. 

  
 
 
 

V Bratislave ......................................                      V Bratislave...................................... 
 
 
 
 
 
 
           .........................................................             .........................................................    

         Marek M a ď a r i č         Václav M i k a 
       minister kultúry Slovenskej republiky                          generálny riaditeľ 
                       Rozhlasu a televízie Slovenska 

 


