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Úplné znenie 
 

DODATKU č. 3 na rok 2012 
 

k Zmluve č. MK - 77/09/M  
o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania  

na roky 2010 – 2014  
uzatvorenej dňa 21. decembra 2009 v zmysle § 21a zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej 

televízii v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") medzi 
  

 
I. Slovenská republika 

zastúpená:       Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
sídlo:      Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 
IČO:                           
bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
výdavkový účet:        
príjmový účet:           
depozitný účet:        
  

       zastúpené:                Daniel Krajcer 
                                                   minister kultúry 
 

(ďalej len „štát“)  

a 

II.  Rozhlas a televízia Slovenska, ako právny nástupca Slovenskej televízie podľa  
§ 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Zapísaná  v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka 
číslo: 1922B 
sídlo:                        Mýtna č. 1, 817 55 Bratislava 
IČO:                           
DIČ:                           
IČ DPH:                    
bankové spojenie:   
číslo účtu:                 

                   
                  zastúpená:               Miloslava Zemková,  

   generálna riaditeľka 
 

(ďalej aj "RTVS") 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 
 

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných DODATKOM č. 3/A na rok 2012  
ev. č.: MK - 39/12/M 
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k Zmluve č. MK - 77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti 
televízneho vysielania na roky 2010 – 2014 

uzatvoreným v zmysle čl. II ods. 3 Dodatku č. 3 na rok 2012, ev. č. MK – 114/11/M  
medzi 

 
 
I. Slovenská republika  

zastúpená:                         Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
sídlo:                                 Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava  
IČO:                                  
bankové spojenie:             Štátna pokladnica  
výdavkový účet:                
príjmový účet:                   
depozitný účet:                  
 
zastúpené:                         Daniel Krajcer  
                                          minister kultúry  

 
   (ďalej len „štát“)  
 

II.     Rozhlas a televízia Slovenska, ako právny nástupca Slovenskej televízie podľa  
§ 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

   Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka 
číslo: 1922B,  

   sídlo:                                 Mýtna č. 1, 817 55 Bratislava  
   IČO:                                   
   DIČ:                                   
   IČ DPH:                             
   bankové spojenie:              
   číslo účtu:                           
 
   zastúpená:                         PhDr. Miloslava Zemková  

                           generálna riaditeľka  
 
 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa podľa čl. VII Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku na rok 2012. 
Predmetom tohto dodatku, s výnimkou časti „A“, je určenie rozsahu a povahy vzájomných 
záväzkov na rok 2012 vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré si zmluvné strany dohodli nasledovne: 
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Časť „ A “ 

 
Predpokladaná štruktúra využitia finančných prostriedkov RTVS – organizačnej 

zložky Slovenská televízia (ďalej STV), získaných podľa  
§ 20 písm. a) a c) až j) zákona č. 532/2010 Z. z. . o Rozhlase a televízii Slovenska a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 532/2010 Z. Z.”) 
          
          
          
          
          
          
          
          
Odhadované príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska - organizačnej zložky Slovenská televízia 
na rok 2012 podľa § 20 ods. 1 písm. a) a c) až j) zákona č.532/2010 Z. z.  

          
55 083 045 € 

          
Predpokladané použitie finančných prostriedkov získaných podľa § 20 ods. 1 písm a) a c) až 
j) zákona č.532/2010 Z.z. v roku 2012  
          

Výška predpokladaných finančných 
prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenie 
služby verejnosti:                 25 827 069 € 

Výška predpokladaných finančných 
prostriedkov, ktoré sa použijú na prevádzkové 
náklady:                                                                   
13 770 761 €                                                                                                                                                                      
z toho investičné náklady                                             
4 500 000 € Výška predpokladaných finančných 

prostriedkov, ktoré sa použijú na vysielače a 
technické zabezpečenie vysielania:                                                                      
15 485 215 € 
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Časť „B“ 
 

Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska  
(ďalej RTVS) na rok 2012 

 
v zmysle Čl. I ods. 2 zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti  

v oblasti televízneho vysielania na roky 2011 – 2014 
 
 

 
Počet 

projektov 

Počet 
vyrobených 

častí programov 
Počet hodín 

Suma v EUR 
vrátane DPH 

Projekty vo vlastnej výrobe 36 1380 760 hod. 30 
min. 

8 608 766,- 

Koprodukčné projekty 10 90 44 hod. 23 min. 1 391 234,- 

SPOLU 46 1470 804 hod. 53 
min. 

10 000 000,- 

 
 
 

 
 
 
PROJEKTY VO VLASTNEJ VÝROBE: 
 

Projekty vo vlastnej 
výrobe  

Počet vyrobených častí 
programov 

Počet hodín 
Suma v EUR 
vrátane DPH 

36 1380 760 hod. 30 min. 8 608 766,- 

 
 
 
 
 
1. Vzdelávací program pre deti 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 1 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  20 
Minutáž:  20 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  telemagnetický záznam (ďalej len „T M Z”) + jednokamerový 

prenosový voz (ďalej len „J K P V”) 
Noticka:  Škriatok Fidlibum a jeho kamaráti hľadajú odpoveď na všetky detské 

„prečo?“ - zábavno-vzdelávací program primárne určený deťom 
predškolského veku. 

Celkový rozpočet: 12 739,80,- EUR / časť; spolu 254 796,00,- EUR / 20 častí 
Príspevok štátu: 12 739,80,- EUR / časť; spolu 254 796,00,- EUR / 20 častí 
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2. Vzdelávací program pre deti 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 1 zákona č.308/2000 Z .z. 
Počet častí:  21 
Minutáž:  21 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z 
Noticka:  Škriatok Fidlibum uvádza rozprávky pre najmenších sprevádzané 

jednoduchými fyzikálnymi alebo chemickými pokusmi. Vzdelávací 
program pre deti - inšpirácia k tvorivej aktivite a hravému spoznávaniu 
prírodovedných zákonov. 

Celkový rozpočet: 4 547,10,- EUR / časť; spolu 95 489,00,- EUR / 21 častí 
Príspevok štátu: 4 547,10,- EUR / časť; spolu 95 489,00,- EUR / 21 častí 
 
 
3. Vzdelávací program pre deti 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 1 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  41 
Minutáž:  41 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z 
Noticka:  Zábavno-vzdelávací program pre deti plný nápadov, zručnosti, fantázie 

a hudby. Vzdelávacia relácia pre deti, v ktorej Maškrtníček predstaví 
detské maškrty pre bruško, uško i dušu. 

Celkový rozpočet: 10 740,00,- EUR / časť; spolu 440 340,00,- EUR / 41 častí 
Príspevok štátu: 10 740,00,- EUR / časť; spolu 440 340,00,- EUR / 41 častí 
 
 
4. Vzdelávací magazín 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 4 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  203 
Minutáž:  203 x 80 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Publicistický magazín s užitočnými radami o radostiach a starostiach 

nielen zo sveta žien, ktorý sa zaoberá tým, čo ženy posúva dopredu, 
dáva im rady, zdieľa ich problémy, ale aj úspechy. Prináša novinky, 
informácie a rady z oblasti zdravia, psychológie, lifestylu, krásy a 
samozrejme nevynecháva ani deti a mužov. 

Celkový rozpočet: 6 960,75,- EUR / časť; spolu 1 413 032,00,- EUR / 203 častí 
Príspevok štátu: 6 960,75,- EUR / časť; spolu 1 413 032,00,- EUR / 203 častí 
 
 
5. Magazín o zdravom životnom štýle 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 4 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  11 
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Minutáž:  11 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Publicistický magazín o životnom štýle s akcentom na podporu 

aktívneho zdravia, racionálnej životosprávy a spotrebiteľských 
právnych informácií. Zameraný bude spravidla na jeden fenomén s 
blokom krátkych reportáží zo sveta spoločenského života. 

Celkový rozpočet: 8 397,50,- EUR / časť; spolu 92 372,50,- EUR / 11 častí 
Príspevok štátu: 8 397,50,- EUR / časť; spolu 92 372,50,- EUR / 11 častí 
 
 
6. Burza práce 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 4 a 7 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  192 
Minutáž:  192 x 5 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z 
Noticka:  Informácie o voľných pracovných miestach. Cyklus zameraný na 

ponuku práce a rady pre nezamestnaných. 
Celkový rozpočet: 3 327,60,- EUR / časť; spolu 638 899,00,- EUR / 192 častí 
Príspevok štátu: 3 327,60,- EUR / časť; spolu 638 899,00,- EUR / 192 častí 
 
 
7. Vzdelávací cyklus pre mládež 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 1, 3, 4 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  20 
Minutáž:  20 x 50 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z 
Noticka:  Diskusný ring pre teenagerov a všetkých okolo nich zameraný na rôzne 

potenciálne problémy tejto špecifickej vekovej kategórie ako sú 
napríklad drogy, nekontrolovaná konzumácia napríklad internetu 
a podobne. 

Celkový rozpočet: 6 404,20,- EUR/ časť; spolu 128 084,00,- EUR/ 20 častí 
Príspevok štátu: 6 404,20,- EUR/ časť; spolu 128 084,00,- EUR/ 20 častí 
 
 
8. Folklórny program 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 1 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  2 
Minutáž:  2 x 30 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Program najlepších tanečných, speváckych a zvykoslovných 

programových čísel z repertoáru detských slovenských folklórnych 
súborov. 

Celkový rozpočet: 9 408,00,- EUR/ časť; spolu 18 816,00,- EUR/ 2 časti 
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Príspevok štátu: 9 408,00,- EUR/ časť; spolu 18 816,00,- EUR/ 2 časti 
 
 
9. Zábavný program rodinného typu 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  10 
Minutáž:  10 x 7 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z 
Noticka:  Detská talkshow - nahliadnutie detí do sveta dospelých. Malé deti v 

predškolskom veku vysvetľujú pojmy, ktoré predkladá moderátor. 
Celkom milá zábavka a vynikajúca štúdia ich osobnostných 
predpokladov, temperamentu, povahových vlastností a zároveň je to aj 
veľmi zaujímavá sonda do ich prostredia a sveta dospelých, v ktorom 
žijú a ktoré ich ovplyvňuje. Detský pohľad na svet je iný - úprimný a 
čistý. 

Celkový rozpočet: 3 171,40,- EUR/ časť; spolu 31 714,00,- EUR/ 10 častí 
Príspevok štátu: 3 171,40,- EUR/ časť; spolu 31 714,00,- EUR/ 10 častí 
 
 
10. Vzdelávací cyklus o problematike zdravia 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  40 
Minutáž:  40 x 55 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Ide o širokospektrálnu diskusnú reláciu, ktorá otvorí spoločensky 

zaujímavé témy za účasti hostí, ktorí majú k téme čo povedať. 
Poslaním programu je prezentácia aktuálnych a súčasne ťažiskových 
problémov z oblasti súčasnej kultúry, vedy, života spoločnosti a 
formou diskusie osobností poukázať na možné diferencované prístupy 
k ich nazeraniu a riešeniu. Výber tém bude reflektovať fenomény a 
potreby doby, otvárať okruhy, ktoré rezonujú, alebo si zaslúžia 
pozornosť. Cyklus venovaný najmä prevencii najčastejších ochorení, 
ich liečbe a právam pacientov. 

Celkový rozpočet: 8 402,70,- EUR /časť; spolu 336 108,00,- EUR/ 40 častí  
Príspevok štátu: 8 402,70,- EUR /časť; spolu 336 108,00,- EUR/ 40 častí 
 
 
11. Vzdelávací cyklus 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 4 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  165 
Minutáž:  165 x 28 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
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Noticka:  Cyklus poradenských programov. Existuje problém, s ktorým si diváci 
nevedia rady? Napíšu nám svoje otázky, oslovíme kompetentných a na 
obrazovke sa pokúsime problém vyriešiť. 

Celkový rozpočet: 2 571,38,- EUR/ časť; spolu 424 278,00,- EUR/ 165 častí 
Príspevok štátu: 2 571,38,- EUR/ časť; spolu 424 278,00,- EUR/ 165 častí 
 
 
12. Publicistický cyklus o živote na vidieku 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  50 
Minutáž:  50 x 15 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Сyklus publicistických programov nielen pre farmárov. Ako dobre 

gazdovať na poli, v záhradke i drobnochove - s praktickými radami a 
odpoveďami na divácke otázky. 

Celkový rozpočet: 2 864,26,- EUR/ časť; spolu 143 213,00,- EUR/ 50 častí 
Príspevok štátu: 2 864,26,- EUR/ časť; spolu 143 213,00,- EUR/ 50 častí 
 
 
13. Národnostný magazín - univerzálny 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:  24 
Minutáž:  24 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K V P 
Noticka:  Publicistický národnostný magazín s celospoločenskými témami, 

zameraný na národnosti žijúce na Slovensku. 
Celkový rozpočet: 6 969,92,- EUR/ časť; spolu 167 278,00,- EUR/ 24 častí 
Príspevok štátu: 6 969,92,- EUR/ časť; spolu 167 278,00,- EUR/ 24 častí 
 
 
14. Národnostný magazín - ukrajinský, rusínsky 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:  42 
Minutáž:  42 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Publicistický národnostný magazín s týždennou periodicitou a 

celospoločenskými témami, zameraný na ukrajinskú a rusínsku 
národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku. 

Celkový rozpočet: 6 219,90,- EUR/ časť; spolu 261 236,00,- EUR/ 42 častí 
Príspevok štátu: 6 219,90,- EUR/ časť; spolu 261 236,00,- EUR/ 42 častí 
 
 
15. Národnostný magazín - maďarský 
Klasifikácia programu 
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vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:  42 
Minutáž:  42 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Publicistický národnostný magazín s týždennou periodicitou a 

celospoločenskými témami, zameraný na maďarskú národnostnú 
menšinu žijúcu na Slovensku. 

Celkový rozpočet: 3 417,07,- EUR/ časť; spolu 143 517,00,- EUR/ 42 častí 
Príspevok štátu: 3 417,07,- EUR/ časť; spolu 143 517,00,- EUR/ 42 častí 
 
 
16. Národnostný magazín - diskusia 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:  42 
Minutáž:  42 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Diskusný národnostný magazín s týždennou periodicitou a 

celospoločenskými témami, zameraný na národnostné menšiny žijúce 
na Slovensku. 

Celkový rozpočet: 7 611,00,- EUR/ časť; spolu 319 662,00,- EUR/ 42 častí 
Príspevok štátu: 7 611,00,- EUR/ časť; spolu 319 662,00,- EUR/ 42 častí 
 
 
17. Cyklus programov o turizme 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  49 
Minutáž:  49 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Cyklus programov zameraných na cestovný ruch a spoznávanie 

krajiny. Turistické inšpirácie. Magazín o turistike, horolezectve, 
horských a extrémnych športoch. 

Celkový rozpočet: 2 751,10,- EUR/ časť; spolu 134 804,00,- EUR/ 49 častí 
Príspevok štátu: 2 751,10,- EUR/ časť; spolu 134 804,00,- EUR/ 49 častí 
 
 
18. Magazín pre hendikepovaných 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 7 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  21 
Minutáž:  21 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Cesty nádeje- magazín zameraný na potreby a požiadavky zdravotne 

postihnutých a hendikepovaných občanov. 
Celkový rozpočet: 6 233,33,- EUR/ časť; spolu 130 900,00,- EUR/ 21 častí 
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Príspevok štátu: 6 233,33,- EUR/ časť; spolu 130 900,00,- EUR/ 21 častí 
 
 
19. Magazín pre hendikepovaných 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 7 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  20 
Minutáž:  20 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Televízny klub nepočujúcich- publicistický magazín pre sluchovo 

postihnutých. 
Celkový rozpočet: 11 525,55,- EUR/ časť; spolu 230 511,00,- EUR/ 20 častí 
Príspevok štátu: 11 525,55,- EUR/ časť; spolu 230 511,00,- EUR/ 20 častí 
 
 
20. Magazín pre seniorov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 7 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  40 
Minutáž:  40 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Senior klub - publicistický magazín zameraný na seniorov, budúcich 

seniorov a ich život. 
Celkový rozpočet: 10 245,45,- EUR/ časť; spolu 409 818,00,- EUR/ 40 častí 
Príspevok štátu: 10 245,45,- EUR/ časť; spolu 409 818,00,- EUR/ 40 častí 
 
 
21. Cyklus dokumentov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:  15 
Minutáž:  15 x 13 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Encyklopédia slovenských obcí- dokumentárny cyklus,  miestopis 

slovenských obcí.  
Celkový rozpočet: 12 278,27, - EUR/ časť; spolu 184 174,00,- EUR/ 15 častí 
Príspevok štátu: 12 278,27, - EUR/ časť; spolu 184 174,00,- EUR/ 15 častí 
 
 
22. Cyklus sociálnych dokumentov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 5 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  35 
Minutáž:  35 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
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Noticka:  Família - sonda do života súčasnej rodiny obohatená o rozmer 
vsunutého sociálneho dokumentu. Rozpráva o radostiach a starostiach 
súčasnej rodiny, o takých bežných, každodenných, ale aj o 
problémových situáciách, životných zlomoch, ťažkých chvíľach, ktoré 
danú rodinu stretli a nejakým spôsobom ju poznačili. Pri každom 
príbehu, či už ide o rozvod, vážne ochorenie, stratu partnera, nehodu 
dieťaťa, či drogovú alebo alkoholovú závislosť, sa snažíme hovoriť o 
tom, ako takúto krízovú situáciu riešiť, aby tí, ktorí ju prežili pomohli 
svojimi radami a skúsenosťami iným, ktorí niečo podobné práve 
zažívajú.  

Celkový rozpočet: 7 749,- EUR/ časť; spolu 271 215,- EUR/ 35 častí  
Príspevok štátu: 7 749,- EUR/ časť; spolu 271 215,- EUR/ 35 častí 
 
 
23. Cyklus miniportrétov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  35 
Minutáž:  35 x 7 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Necelebrity - pokračovanie voľného cyklu medailónov o osobnostiach 

z jednotlivých regiónov Slovenska. 
Celkový rozpočet: 1 275,26,- EUR/ časť; spolu 44 634,00,- EUR/ 35 častí 
Príspevok štátu: 1 275,26,- EUR/ časť; spolu 44 634,00,- EUR/ 35 častí 
 
 
24. Cyklus publicistických dokumentov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 5 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  10 
Minutáž:  10 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Slováci vo svete 2012 - zo života Slovákov v rôznych krajinách sveta. 

Od krajanských spolkov, cez školstvo, historické súvislosti, významné 
osobnosti až po média v slovenskom jazyku. 

Celkový rozpočet: 10 646,80,- EUR/ časť; spolu 106 468,00,- EUR/ 10 častí 
Príspevok štátu: 10 646,80,- EUR/ časť; spolu 106 468,00,- EUR/ 10 čast 
 
 
25. Národnostný dokument 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 5 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  12 
Minutáž:  12 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Dokument zameraný na národnosti žijúce na Slovensku. 
Celkový rozpočet: 11 406,08,- EUR/ časť; spolu 136 873,00,- EUR/ 12 častí 
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Príspevok štátu: 11 406,08,- EUR/ časť; spolu 136 873,00,- EUR/ 12 častí 
 
 
26. Cyklus publicistických dokumentov o umení 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 5 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  39 
Minutáž:  39 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Umenie 2012 - mapovanie rôznych sfér umenia v roku 2012. 
Celkový rozpočet: 3 847,05,- EUR/ časť; spolu 150 035,00,- EUR/ 39 častí 
Príspevok štátu: 3 847,05,- EUR/ časť; spolu 150 035,00,- EUR/ 39 častí 
 
 
27. Duchovný dokument 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 6 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  2 
Minutáž:  2 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  J K P V 
Noticka:  Dokumentárne filmy s náboženskou tématikou. 
Celkový rozpočet: 33 501,00,- EUR/ časť; spolu 67 002,00,- EUR/ 2 časti 
Príspevok štátu: 33 501,00,- EUR/ časť; spolu 67 002,00,- EUR/ 2 časti 
 
 
28. Cyklus programov pre veriacich 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3 a 6 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  40 
Minutáž:  40 x 26 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Orientácie - náboženský magazín prinášajúci aktuálne dianie zo života 

veriacich. 
Celkový rozpočet: 3 969,90,- EUR/ časť; spolu 158 796,00,- EUR/ 40 častí 
Príspevok štátu: 3 969,90,- EUR/ časť; spolu 158 796,00,- EUR/ 40 častí 
 
 
29. Burza práce 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 4 a 7 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  38 
Minutáž:  38 x 15 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Publicistický magazín s osobnosťami ponúkajúcimi, resp. 

sprostredkovávajúcimi prácu, rekvalifikačné kurzy a podobne. Cyklus 
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zameraný na ponuku práce,  rady pre nezamestnaných a aktívne 
vyhľadávanie zamestnania. 

Celkový rozpočet: 4 203,95,- EUR / časť; spolu 159 750,00,- EUR / 38 častí 
Príspevok štátu: 4 203,95,- EUR / časť; spolu 159 750,00,- EUR / 38 častí 
 
 
30. Cyklus folklórnych programov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 5 zákona č.308/2000 Z. z. 
Počet častí:  20 
Minutáž:  20 x 40 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  T M Z + J K P V 
Noticka:  Kapura - cyklický program najlepších tanečných, speváckych a 

zvykoslovných programových čísel z repertoáru slovenských 
folklórnych skupín a súborov. 

Celkový rozpočet: 10 039,80,- EUR/ časť; spolu 200 796,00,- EUR/ 20 častí 
Príspevok štátu: 10 039,80,- EUR/ časť; spolu 200 796,00,- EUR/ 20 častí 
 
 
31. Folklórny festival – priamy prenos 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  1 
Minutáž:  1 x 90 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  priamy prenos 
Noticka:  Priamy prenos z najstaršieho folklórneho festivalu na Slovensku – 

Východná. 
Celkový rozpočet: 29 172,00,- EUR 
Príspevok štátu: 29 172,00,- EUR 
 
 
32. Folklórny festival - záznam 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  1 
Minutáž:  1 x 80 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  záznam 
Noticka:  Záznam galaprogramu z folklórneho festivalu - Folklórne slávnosti pod 

Poľanou. 
Celkový rozpočet: 14 736,00,- EUR 
Príspevok štátu: 14 736,00,- EUR 
 
 
33. Folklórny festival - záznam 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  1 
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Minutáž:  1 x 80 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  záznam 
Noticka:  Záznam galaprogramu z folklórneho festivalu - Jánošíkove dni v 

Terchovej. 
Celkový rozpočet: 17 544,00,- EUR 
Príspevok štátu: 17 544,00,- EUR 
 
 
34. Bohoslužby 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 6 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  35 
Minutáž:  35x 90 minút 
Druh akvizície: vlastná výroba 
Technológia:  priamy prenos 
Noticka:  Cyklus pravidelných priamych prenosov prevzatých cirkevných 

podujatí pri príležitosti štátnych a cirkevných sviatkov. 
Celkový rozpočet: 14 267,- EUR/ časť; spolu 499 345,- EUR/ 35 častí  
Príspevok štátu: 14  267,- EUR/ časť; spolu 499 345,- EUR/ 35 častí  
 
 
35.  Hraný seriál 
Klasifikácia programu  
vo verejnom záujme:  §3 písm. k) bod 3, 5 zákona 308/2000 Z. z. 
Počet častí:   12 
Minutáž:   12 x 40 minút 
Druh akvizície:  vlastná výroba 
Technológia:   kombinovaná, HD 
Noticka:   Pôvodný hraný seriál zo súčasnosti. RTVS vypíše v tomto zmysle 

súbeh námetov. 
Celkový rozpočet:  42 485,92 EUR/ časť, spolu 509 831,00 EUR/ 12 častí 
Príspevok štátu:  42 485,92 EUR/ časť, spolu 509 831,00 EUR/ 12 častí 
 
36. Magazín o zdravom životnom štýle 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme:  §3 písm. k) bod 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:                  29 
Minutáž:                      29 x 26 minút 
Druh akvizície:           vlastná výroba 
Technológia:               TMZ a JKPV 
Noticka:                      Zábavno-vzdelávací program plný nápadov a zručností. 

Program sprostredkováva užitočné informácie využiteľné pri 
užitočnom trávení voľného času. Ambíciou programu je podať široko 
koncipovanej cieľovej skupine návod, ako sa vysporiadať s 
problémami, s ktorými sa denne stretávajú, napríklad v domácnosti, 
záhrade, prípadne vo svojom okolí. 

Celkový rozpočet:       8.397,50 eur/časť, spolu 243.527,50 eur / 29 častí 
Príspevok štátu:           8.397,50 eur/časť, spolu 243.527,50 eur / 29 častí.  
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PROJEKTY V KOPRODUKCII: 
 

Projekty v koprodukcii  Počet vyrobených častí 
programov 

Počet hodín Suma v EUR 
vrátane DPH 

10 90 44 hod. 23 min. 1 391 234,- 

 
 
1. Cyklus dokumentov o slovenskom filme (Slovenské kino) 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:  4 
Minutáž:  4 x 52 minút 
Druh akvizície: koprodukcia 
Koproducent:   Hitchhiker Films 
Technológia:  HD 
Noticka: Základným zámerom projektu je priblížiť slovenský film jeho  

divákovi ako hodnotovo bohatý a obsahovo zaujímavý celok, 
s dôrazom na hľadanie aj menej známych súvislostí a na odkrývanie 
spoločenských kontextov, či podmienok filmovej tvorby na Slovensku. 
Projekt nemá ambíciu stať sa „príručkou“ k dejinám slovenskej 
kinematografie. Chce predovšetkým pútavou formou ozrejmiť kľúčové 
súvislosti  historického vývoja aj súčasného nazerania na slovenský 
film. Témy: Obrazy politiky, Strach a napätie, Slzy a smiech vo filme, 
Slovenské ženy. Cyklus 52 minútových dokumentov s použitím 
archívov SFÚ a STV. 

Celkový rozpočet: 49.200 EUR/ časť; spolu 196.800 EUR/ 4 časti  
Príspevok štátu: 35.000 EUR/ časť; spolu 140.000 EUR/ 4 časti 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 19 % koproducent, 71 % RTVS (z príspevku štátu) 
  
2. Cyklus dokumentov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme:  § 3 písm. k) bod 5 zákona č. 308/2000 Z. z 
Počet častí:                  4 
Minutáž:                      4 x 26 minút 
Druh akvizície:            koprodukcia 
Koproducent:              Punkhart films, s.r.o 
Technológia:               HD 
Noticka:               Dejiny Slovenska prerozprávané cez dejiny slovenského 

dokumentárneho filmu. Cyklus 26 minútových dokumentov s použitím 
archívov SFÚ a STV.  

Celkový rozpočet:      22 500 EUR/ časť; spolu 90.000 EUR/ 4 časti 
Príspevok štátu:          10 000,- EUR/ časť; spolu 40 000,- EUR/ 4 časti 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 56 % koproducent, 44 % RTVS (z príspevku štátu) 
Príspevok z AVF 2011: 20.240 EUR  
 
3. Cyklus sociálnych dokumentov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme:   § 3 písm. k) bod 7 zákona č. 308/2000 Z. z 
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Počet častí:                  12 
Minutáž:                      12 x 26 minút 
Druh akvizície:            koprodukcia 
Koproducent:               Filmarium, s.r.o. 
Technológia:                HD 
Noticka:                       Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou. Príbehy ľudí 

s prvkami štúdie prostredia a štúdie sociálnej skupiny. Životný priestor 
ako fenomén a čo od neho ľudia očakávajú.  

Celkový rozpočet:       12.000 EUR/ časť; spolu 144.000 EUR/ 12 častí  
Príspevok štátu:           10.000 EUR/ časť; spolu 120.000 EUR/ 12 častí   
Predpokladaný podiel koprodukcie: 17 % koproducent, 83 % RTVS (z príspevku štátu) 
 
4. Rómsky magazín 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme: § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:  30 
Minutáž:  30 x 26 minút 
Druh akvizície: koprodukcia 
Koproducent:  Rómske mediálne centrum MECEM 
Technológia:  TMZ + JKPV 
Noticka:  Rómsky magazín zavedie diváka na návštevu na rôzne miesta na 

Slovensku, v ktorých žijú svoj obyčajný každodenný život Rómovia. 
Celkový rozpočet: 3 500,43 EUR/ časť; spolu 105 013 EUR/ 30 častí 
Príspevok štátu: 2 500,43 EUR/ časť; spolu 75 013 EUR/ 30 častí 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 29 % koproducent ; 71 % RTVS (z príspevku štátu) 
 
5. Dokument 
Klasifikácia programu  
vo verejnom záujme:  §3 písm. k) bod 3,4 zákona 308/2000 Z. z. 
Počet častí:   1 
Minutáž:   1 x 80 minút 
Druh akvizície:  koprodukcia 
Koproducent:  Media Film, spol. s r.o. 
Technológia:   záberová 
Noticka:   Dokumentárny film o hodnote ľudského života. Príbeh slovenskej 

zdravotnej sestry, ktorá v Misurati žila 20 rokov, konvertovala na islam 
a narodili sa jej tu 2 deti. Jej nemocnica sa ocitla uprostred vojnového 
konfliktu a občianskej vojny. V hraničných situáciách sa odkrývajú 
rozdielne hodnoty arabského a európskho sveta. Zatiaľ čo Ľuba chce 
zachrániť vnúča a dcéru a odviesť ich na Slovensko, jej deti – 
vychované v arabskom svete – chcú bojovať za vlasť, národ, vieru... 

Celkový rozpočet:  170.270 EUR 
Príspevok štátu:  33.800 EUR 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 80 % koproducent, 20 % RTVS (z príspevku štátu) 
Príspevok z AVF 2011: 3.800 EUR v roku 2011 
 
6. Strednometrážny hraný film 
Klasifikácia programu  
vo verejnom záujme:  §3 písm. k) bod 4,7 zákona 308/2000 Z. z. 
Počet častí:   1 



 

17 

Minutáž:   1 x  35 minút 
Druh akvizície:  koprodukcia 
Koproducent:  Piknik Pictures, spol. s r.o. 
Technológia:   záberová, HD 
Noticka:   Strednometrážna trpká komédia. Príbeh zobrazuje zásah do 

každodennej pracovnej rutiny  ľudí žijúcich na okraji spoločnosti a 
humorným spôsobom rieši problémy protagonistov. Cieľom je 
zobraziť, ako sa jednoduchí ľudia vysporiadajú so stratou zamestnania. 

Celkový rozpočet:  110.000 EUR 
Príspevok štátu:  19.300 EUR 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 82 % koproducent, 18 % RTVS (z príspevku štátu) 
Príspevok z AVF 2011: 40.000 EUR v roku 2011 
 
7. Hraný seriál   
Klasifikácia programu  
vo verejnom záujme:  §3 písm. k) bod 3, 5 zákona 308/2000 Z. z. 
Počet častí:   5 
Minutáž:   5 x 26 minút 
Druh akvizície:  koprodukcia 
Koproducent:  Podľa výsledku súbehu námetov, resp. projektov. 
Technológia:   kombinovaná, HD 
Noticka:   Pôvodný hraný seriál zo súčasnosti. RTVS vypíše za týmto účelom 

súbeh projektov, resp. námetov. 
Celkový rozpočet:  143.000 EUR/časť; spolu 715.000 EUR/ 5 častí 
Príspevok štátu:  91.000 EUR/časť; spolu 455.000 EUR/ 5 častí  
Predpokladaný podiel koprodukcie: 36,4 % koproducent, 63,6% RTVS (z príspevku štátu) 
 
8. Séria sociálnych dokumentov 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme:  § 3 písm. k) bod 3, 5 zákona č.308/2000 Z .z. 
Počet častí:                  10 
Minutáž:                      10 x 26 minút  
Druh akvizície:            koprodukcia 
Koproducent:               Podľa výsledku súbehu námetov, resp. projektov. 
Technológia:                HD 
Noticka:               Dokumenty mapujúce stav slovenskej spoločnosti, subkultúr, etník, 
       národnostných a iných menšín. Séria dokumentov so sociálnou 

tematikou.  
       RTVS vypíše za týmto účelom súbeh námetov, resp. projektov. 
Celkový rozpočet:      39.295 EUR/ časť; spolu 392.950 EUR/ 10 častí 
Príspevok štátu:          27.900 EUR/ časť; spolu 279.000 EUR/ 10 častí  
Predpokladaný podiel koprodukcie: 29% koproducent, 71 % RTVS (z príspevku štátu) 
 
9. Séria slovenských dokumentov malých 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme:  §3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:                  17 
Minutáž:                      17 x 26 minút 
Druh akvizície:            koprodukcia 
Koproducent:              K2 studio s.r.o. 
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                                    HITCHHIKER Cinema s.r.o. 
                                    ATTACK FILM s.r.o. 
                                    Pavel Dvořák vydavateľstvo RAK 
                                    Ľudovít Hanák AQUA H 
                                    Formats Pro Media s.r.o. 
                                    Zdeno Vlach FOTO A KAMERA KARPATIA 
Technológia:               záberová 
Noticka:                   Séria dokumentárnych filmov s rôznou tématikou: príbehy tatranských 

štítov; dokumentárny film o jaskyniach Slovenska, cez prácu a pokoru 
jaskyniarov voči podzemnému svetu; séria dokumentárnych filmov o 
kompách a prievozoch na území Slovenska; dokumentárne filmy 
hľadajúce históriu, opierajúc sa o ľudské osudy, pamiatky hmotnej i 
nehmotnej kultúry vo forme zasväteného rozprávania sprievodcu; 
návrat k slovenským dejinám v pútavej forme, príbeh sa opiera o 
ľudské osudy, pamiatky hmotnej kultúry a tradíciu; prírodopisno-
historický dokument o vývoji potápania na Slovensku; dokumentárny 
film o histórii a rekonštrukcii historickej pamiatky; prírodopisný 
dokumentárny film o živote netopierov. 

Celkový rozpočet:       24.475,00 EUR / časť, spolu 416.075,00 EUR / 17 častí 
Príspevok štátu:           9.790,00 EUR / časť, spolu 166.430,00 EUR / 17 častí 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 60% koproducent, 40% RTVS (z príspevku štátu) 
 
10. Séria slovenských dokumentov veľkých 
Klasifikácia programu 
vo verejnom záujme:  § 3 písm. k) bod 3, 4, 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Počet častí:                  6 
Minutáž:                      6 x 52 minút 
Druh akvizície:            koprodukcia 
Koproducent:               MIRAFILM s.r.o. 
                                     Mandala Pictures s.r.o. 
                                     Filmpark production s.r.o. 
                                     ZDRUŽENIE MÓRICA BEŇOVSKÉHO, OZ 
                                     K2 Production s.r.o. 
Technológia:                záberová 
Noticka:                     Séria dokumentárnych filmov s rôznou tématikou : príbehy posledných 

žijúcich vojakov a partizánov, ktorí prešli zajateckými tábormi; 
časozberný dokument zachytávajúci prvého rómskeho kandidáta na 
poslanca samosprávneho kraja počas predvolebnej kampane a po jej 
neúspešnom skončení; zložitosť a perspektíva maďarsko – 
slovenských vzťahov; dokument o riešení “maďarskej otázky” 
v povojnovom Československu a o imaginárnej šachovej partičke 
medzi Slovákmi a Maďarmi; slovenská osobnosť svetového formátu v 
novom svetle historických skutočností a objavov; dokument o žene, 
ktorá sa pričinila o záchranu mnohých životov počas druhej svetovej 
vojny. 

Celkový rozpočet:       52.242,50 EUR/ časť, spolu 313.455,00 / 6 častí 
Príspevok štátu:           10.448,50 EUR/ časť, spolu 62.691,00 EUR/ 6 častí 
Predpokladaný podiel koprodukcie: 80% koproducent, 20% RTVS (z príspevku štátu). 
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Časť „ C “  

Špecifikácia účelových investičných projektov na rok 2012 
 

v zmysle Čl. I ods. 2 Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti 
televízneho vysielania na roky 2010 – 2014 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2012 RTVS, organizačná zložka Slovenská televízia 

nemá záväzok realizovať účelové investičné projekty. 
 

Celková výška predpokladaných finančných prostriedkov na účelové investičné 
projekty:  

 
0,- EUR 
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Časť „D“ 

Špecifikácia finančného záväzku štátu na rok 2012 

v zmysle Čl. I ods. 2 Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti 
televízneho vysielania na roky 2010 – 2014 

 
 

V zmysle § 21 zákona č. 532/2010 Z. z., na základe Zmluvy o obsahoch, cieľoch 
a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014, 
uzatvorenou medzi Slovenskou republikou a Rozhlasom a televíziou Slovenska, sa štát 
zaväzuje poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške:  

 
10 000 000,- EUR  

 
na realizáciu programového záväzku uvedeného v časti B tohto dodatku. 
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Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami.  
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane RTVS 
a štyri štát. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 

 
5. Účinnosť tohto dodatku je odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podľa 

osobitného zákona. 
 
 
 

 
 
 


