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Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diel a 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný  zákonník) a príslušných ustanovení  
zákona č.185/2015 Z. z. o autorskom práve  (Autorský zákon) 

                                                                                  (ďalej len „zmluva“) 
 
 
Zmluvné strany 
 
 

1. 
Rozhlas a televízia Slovenska 
 
sídlo:                                   Mlynská dolina, 845 45  Bratislava 
štatutárny orgán:                 Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ 
IČO:                                    47 232 480 
DIČ:                                     2023169973 
IČ DPH:                               SK2023169973 
bankové spojenie:             XXXXXX 
číslo účtu:             XXXXXX 
zápis:                                    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
(ďalej aj len „RTVS“ 

 
 
a 

 
2 .  MAYA, spol. s r. o.  
 
sídlo:                                  Čajakova 13, 811 05 Bratislava      
zastúpená:                         Ing. Marcela Mojtová, konateľ                            
IČO:                               31 362 095     
DIČ:                               2020296190    
IČ DPH:                              SK2020296190                             
bankové spojenie :              XXXXXX   
IBAN:                                  XXXXXX 
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6090/B 
(ďalej len „zhotovite ľ“)  
 

uzatvárajú túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok 
 

Článok I 
Vyhlásenie 

 
Zmluvné strany berú na vedomie, že: 
1.1   zhotoviteľ  je spoločnosťou zapísanou  v  Obchodnom registri, ktorá  je  oprávnená  na výrobu audiovizuálnych 
diel.  
 
1.2   RTVS  je vysielateľom rozhlasovej a  televíznej programovej služby na základe zákona č.532/2010 Z.z. 
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
  

Článok II 
 Predmet zmluvy  

 
2.1  Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným  
názvom: „ HIT ROKA “  v rozsahu 25 častí, z ktorých každá je samostatným audiovizuálnym dielom (ďalej len „AVD“), 
IDEC:  622251000930001-4 a 623251000930005-25 s minutážou určenou  podľa platnej vysielacej štruktúry objednávateľa 
a to cca 65 až 70 minút každá časť pri rešpektovaní podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 
2.2   Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ na základe pokynov  objednávateľa vyrobí a dodá objednávateľovi 
jednotlivé časti AVD tak, aby ich objednávateľ mohol odvysielať v súlade so svojou vysielacou štruktúrou,  s ktorou  bol 
zhotoviteľ oboznámený pred podpisom tejto zmluvy.  
 
2.3     Zmluvné strany sa dohodli, že partner prevádza na RTVS všetky majetkové autorské práva výrobcu AVD k jednotlivým  
dielom AVD vyrobeným pre RTVS v zmysle predmetu tejto zmluvy, a to najmä nie však len, práva AVD vysielať a inak použiť 
v zmysle ustanovaní § 118 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to v súlade so svojou programovou a vysielacou 
štruktúrou bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia, s výnimkami uvedenými  v bode 3.3. a ostatných 
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ustanoveniach tejto zmluvy, a to počnúc  dňom  prevzatia AVD.Odmena za prevod majetkových práv výrobcu AVD je zahrnutá 
v cene AVD podľa článku 5. tejto zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že práva 
k formátu (námetu a ochrannej známke) AVD zostávajú výlučne zhotoviteľovi.   
 
2.4    Touto zmluvou sa nezakladá právnická osoba ani združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka. 
 
 

Článok III 
Práva a povinnosti zhotovite ľa 

 
3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

              3.1.1  v spolupráci s objednávateľom zabezpečí výrobu AVD zahrňujúcu prípravné práce, nakrúcanie a 
dokončovacie práce ako aj dodanie jednotlivých AVD objednávateľovi,  

 3.1.2  dodá jednotlivé AVD objednávateľovi najneskôr v termínoch upravených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

             3.1.3   Technické požiadavky a parametre AVD:  Technicko-realizačné požiadavky a parametre televízneho  
programu bližšie   nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia Technickými preberacími podmienkami televíznych 
programov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (ďalej len ako „Technické podmienky“), ktoré sú zverejnené na 
www.rtvs.org, v sekcii o RTVS, Dôležité dokumenty. Zhotoviteľ svojim podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že sa 
s obsahom Technických podmienok oboznámil a ich zneniu porozumel. 
 

3.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi: 
•  scenár k  AVD  v termíne cca týždeň pred začatím výroby AVD,  
•  prvý audiovizuálny záznam (originál AVD / master) AVD na harddisku  vo vysielacej kvalite zodpovedajúcej 
      Technickým podmienkam v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,  
•  najneskôr v deň schvaľovacej projekcie zoznamy použitej hudby v jednotlivých AVD s uvedením názvu skladieb, 

presnej dĺžky každej použitej  hudobnej nahrávky, mien a priezvisk interpretov a autorov hudby a textu, príp. 
jeho aranžmánu a údaje o výrobcoch použitých záznamov (komerčných snímok) za účelom splnenia povinnosti 
zo strany objednávateľa pri použití AVD vo  vysielaní nad rámec upravený v bode 3.4.   

 
3.3  Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že najneskôr  na schvaľovacej projekcii každej časti AVD predloží písomné  vyhlásenie 
o tom, že nadobudol  od oprávnených  osôb (napr.: autorov, nakladateľov, výkonných umelcov, výrobcov záznamov atď.) 
súhlas (licenciu v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona) na použitie ich diel, umeleckých výkonov a 
záznamov na výrobu AVD ako aj súhlas na používanie vyrobeného AVD RTVS, resp. treťou osobou odvodzujúcou svoje 
oprávnenie od objednávateľa, vo vecne a územne neobmedzenom  rozsahu, na všetky známe spôsoby použitia 
a minimálne na obdobie do 31.12.2033 bez povinnosti licenciu využiť, okrem prípadov, kedy predmety ochrany podľa 
tejto zmluvy zabezpečuje RTVS (bod 3.4 zmluvy) a s výnimkou uvedenou v predposlednej vete tohto ods.. Zmluvné 
strany sa dohodli, že zhotoviteľ postupuje na RTVS licencie nadobudnuté v zmysle tohto bodu. Odmena za postúpenie 
licencií v zmysle tohto bodu je zahrnutá v cene za AVD podľa čl. V tejto zmluvy.  
  
 3.3.1  V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží v dohodnutom termíne toto vyhlásenie a neurobí tak ani na základe 
písomnej výzvy zo strany RTVS v lehote 5 kalendárnych dní alebo, alebo predloží vyhlásenie, ktoré nie je, resp. sa ukáže 
ako nepravdivé, má RTVS právo odstúpiť od tejto zmluvy, 
 
 3.3.2 Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že odstúpenie RTVS od zmluvy nezbavuje zhotoviteľa 
zodpovednosti vysporiadať všetky oprávnené nároky vyplývajúce z nevysporiadania autorských a s autorským právom  
súvisiacich práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Autorského zákona, ako ani zodpovednosti za prípadne 
spôsobenú škodu RTVS.  
 
3.4  Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že finančne vysporiada  všetky  nároky  nositeľov autorských práv, práv 
výkonných umelcov a iných oprávnených osôb (výrobcov záznamov)  za  použitie ich diel  a  umeleckých  výkonov  pri  
výrobe  AVD a použití AVD objednávateľom v rozsahu poslednej vety tohto odst., s výnimkou nositeľov práv 
(spolu)autorov hudobných diel použitých v  jeho jednotlivých častiach AVD, práv výkonných umelcov k umeleckým 
výkonom, ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel; tieto je 
povinný vysporiadať na vlastné náklady objednávateľ. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje ani na predmety ochrany, ktoré 
na účely výroby AVD zabezpečuje RTVS,  pričom ide najmä o súhlas na spracovanie, a zaradenie ukážok z televízneho 
archívu RTVS a Slovenského filmového ústavu do AVD a súhlas na ich používanie a šírenie ako súčasti AVD alebo na 
iné vecné plnenia RTVS uvedené v čl.IV., ods.4.4. tejto zmluvy, resp. v Prílohe č.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez 
zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami písomne oznámi zhotoviteľovi očakávané 
budúce výnosy z využitia AVD v období do 31.12.2033, ktoré je Zhotoviteľ povinný primerane preniesť do zmlúv 
uzatvorených v zmysle ustanovení Autorského zákona s autormi a výkonnými umelcami pri výrobe AVD.  
 
3.5  Zmluvné strany sa dohodli, že celá  dramaturgia  programu, vrátane výberu moderátora, režiséra  podlieha 
schváleniu  zo  strany  objednávateľa. Režisérom programu je Lukáš Zednikovič.   
 
 3.5.1  RTVS poveruje riaditeľa Sekcie programu OZ STV RTVS, ktorý bude za RTVS riešiť všetky záležitostí a 
situácie, ktoré nastanú pri plnení tejto zmluvy, ak výslovne nie je dohodnuté inak. 
 
 3.5.2  Ak zhotoviteľ bude mať v úmysle urobiť zmenu osoby uvedenej v bode 3.5, tak pred  podpisom  konkrétnej  
zmluvy  s  osobami uvedenými v bode 3.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný (aj 
emailom) súhlas objednávateľa, resp. poverenej osoby konať v tejto veci za objednávateľa.  
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3.6  Zhotoviteľ  sa  ďalej zaväzuje odškodniť objednávateľa za všetky  prípadné  oprávnené  nároky 
autorov, výkonných umelcov a iných oprávnených osôb, ktorí sa zúčastnili na výrobe AVD alebo ktorých predmety 
ochrany boli zahrnuté do AVD, uplatnených v súvislosti s používaním a šírením AVD v zmysle  tejto zmluvy. Toto 
ustanovenie sa nepoužije:  

 3.6.1   pri uplatňovaní majetkových práv tretích osôb, ktorých diela alebo výkony sú chránené Autorským 
zákonom, ak povinným subjektom v zmysle Autorského zákona alebo hromadných zmlúv je objednávateľ, resp. ďalší 
používateľ audiovizuálneho diela, najmä práv nositeľov práv podľa bodu 3.4 druhá veta a  (spolu)autorov hudobných diel 
použitých v  jednotlivých AVD, práv výkonných umelcov k umeleckým výkonom, ktorými sú tieto hudobné diela vykonané 
a práv výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel a nositeľov práv k ukážkam z iných audiovizuálnych diel 
z archívu RTVS zaradeným do AVD, ktoré poskytol objednávateľ. 
 
 3.6.2 pri vzniku nárokov tretích osôb voči objednávateľovi v dôsledku používania AVD objednávateľom iným 
spôsobom ako spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.   

3.7  Akékoľvek komerčné prvky bez vedomia RTVS sú v obsahu AVD neprípustné. Prípadné pokuty a škody 
vzniknuté objednávateľovi z nedodržania tohto ustanovenia, znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 
 
3.8  O odovzdaní a prevzatí AVD vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpisujú obidve zmluvné 
strany. Zhotoviteľ zabezpečí účasť osoby zodpovednej za výrobu AVD na schvaľovacej projekcii, na ktorej budú 
prednesené prípadné pripomienky a požiadavky na úpravu AVD zo strany objednávateľa tak, aby AVD zodpovedalo 
podmienkam pre jeho vysielanie v RTVS.   
 
3.9  Zhotoviteľ sa zaručuje, že AVD nebude obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť 
do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.  
 
3.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obsah AVD bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že 
bude v súlade so  zákonom č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o mediálnych službách), zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a ustanoveniami  § 11 a nasl. Občianskeho  
zákonníka a inými všeobecne záväznými predpismi. 
 
3.11  V prípade, že AVD nebude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, objednávateľ je 
oprávnený AVD neprevziať na schvaľovacej projekcii a zhotoviteľ je povinný v dodatočnej primeranej lehote príslušné 
nedostatky odstrániť. Ak ide o neodstrániteľné alebo opakované závažné nedostatky, je objednávateľ oprávnený od tejto 
zmluvy, alebo jej časti, odstúpiť. 
 
3.12 V prípade, že  AVD bude pri vysielaní obsahovať akékoľvek prvky, pre ktoré bude RTVS uložená pokuta zo 
strany Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo iným orgánom aplikácie práva, tak s výnimkou uvedenou v poslednej 
vete tohto ods., je RTVS  oprávnená do 90 dní od zaplatenia pokuty vyzvať partnera na jej úhradu. Partner je povinný 
pokutu v plnej výške uhradiť RTVS, a to do 15 dní od doručenia výzvy na jej úhradu. Uhradením pokuty nie je dotknutý 
nárok RTVS na náhradu prípadnej škody. RTVS nie je oprávnená požadovať od zhotoviteľa úhradu pokuty a/alebo 
náhradu škody podľa prechádzajúcej vety v prípade, ak k uplatneniu pokuty zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu 
dôjde kvôli prvkom v AVD, resp. vecnému plneniu, ktoré poskytla výlučne RTVS alebo prvkom, ktoré pri výrobe 
a vysielaní AVD poskytla výlučne Media RTVS s.r.o.  
 

Článok IV 
Spolupôsobenie objednávate ľa 

 
4.1   Objednávateľ sa zaväzuje, že počas celej výroby AVD bude vykonávať  dramaturgický dohľad za RTVS 
dramaturgička pani Ildikó Schreiberová. 
 
4.2  Archívny audiovizuálny  záznam AVD  je vlastníctvom objednávateľa, ktorý aj zabezpečí jeho archiváciu 
v súlade s právnym poriadkom SR. 
 
4.3  Objednávateľ bude propagovať AVD všetkými obvyklými spôsobmi v súlade s existujúcimi obchodnými 
zvyklosťami. 
 
4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v súvislosti s výrobou jednotlivých častí AVD vo svojom mene a na svoje náklady 
poskytne v primeranom predstihu zhotoviteľovi nasledovné:  
a) ukážky z audiovizuálnych diel z archívu objednávateľa a/alebo Slovenského filmového ústavu podľa požiadaviek 
dramaturgie AVD za účelom ich spracovania a zaradenia do AVD a následného šírenia ako súčasti AVD, zmluvné strany 
sa však dohodli, že objednávateľ na základe požiadavky dramaturgie AVD poskytne len také ukážky audiovizuálnych 
diel, ku ktorým má objednávateľ vysporiadané práva, 
b) ďalšie vecné plnenie, ktoré je špecifikované v Prílohe č.2 tejto zmluvy (Rozpočet zhotoviteľa).     
 

Článok  V 
  Cena a platobné podmienky 

 
5.1       Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 1 časti AVD, vrátane postúpenia práv 
na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve celkovú cenu 31.962,-Eur  (slovom: tridsaťjednatisícdeväťsto 
šesťdesiatdva Eur) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), t.j za výrobu 25 dielov AVD celkovú čiastku 799.050,- 
Eur (slovom: sedemstodeväťdesiatdeväťtisíc päťdesiat eur) bez DPH. Cena za každú časť AVD bude fakturovaná 
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zhotoviteľom samostatne po prevzatí a schválení jednotlivých častí AVD objednávateľom. K uvedenej cene bude 
fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov SR. Vyššie uvedená cena bola stanovená na základe dohody 
zmluvných strán s prihliadnutím na body 3.1.1, 4.1. a 4.4.  tejto zmluvy.  
 
5.2         Zmluvné strany sa dohodli, že cena je splatná na základe faktúry doručenej zhotoviteľom na adresu sídla 
RTVS  so splatnosťou do 30 dní od jej doručenia na základe schválenia jednotlivých častí AVD určenou exekutívou 
RTVS do vysielania na schvaľovacej projekcii podloženého schvaľovacím protokolom.  
 
5.3        Zmluvné strany sa dohodli, že dňom dodania služieb podľa § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. bude deň  
schválenia jednotlivých častí AVD na schvaľovacej projekcii. 
 
5.4      V prípade omeškania so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zmysle príslušných  
ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

Článok VI 
Skon čenie platnosti zmluvy 

 
6.1.   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:  
  
 6.1.1 ak pri výrobe a zaznamenávaní audiovizuálneho záznamu AVD dôjde činnosťou zhotoviteľa k významným  
odchýlkam od tejto zmluvy, k skrytej mediálnej komerčnej komunikácií alebo k inej nežiaducej  propagácií akýchkoľvek 
tretích osôb alebo k bezdôvodnému nerešpektovaniu  oprávnených požiadaviek objednávateľa,  
 
 6.1.2 ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší niektorú z  povinností dohodnutých v tejto zmluve, ak sa ukáže 
nepravdivým vyhlásenie zhotoviteľa obsiahnuté v tejto zmluve alebo ak zhotoviteľ stratí oprávnenie na podnikanie 
potrebné na realizáciu činnosti, ktorá predstavuje jeho záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy alebo ak bude podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa, 
 
 6.1.3 ak zhotoviteľ neuzavrie licenčné zmluvy na použitie predmetov ochrany za podmienok, ku ktorým sa 
zaviazal touto zmluvou alebo nevysporiada nároky autorov, resp. iných nositeľov práv. 
 
6.2.     Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:  
 
 6.2.1 ak pri výrobe a zaznamenávaní audiovizuálneho záznamu AVD dôjde činnosťou objednávateľa 
k významným odchýlkam od tejto zmluvy, 
 
 6.2.2 ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu, resp. jej časť ani na základe písomnej výzvy, obsahujúcej 
dodatočnú lehotu na zaplatenie. 
 
6.3.  Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručuje sa doporučene s doručenkou  na adresu zmluvnej strany 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou skôr, než oprávnená 
strana odoslala odstúpenie od zmluvy. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú 
zmluvnou stranou, bude sa táto považovať za doručenú a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky aj keď sa o tom adresát 
zásielky nedozvedel. V ostatných prípadoch nadobúda odstúpenie od zmluvy účinnosť dňom, keď zmluvný partner 
písomnosť obsahujúcu odstúpenie skutočne prevezme. 
 
6.4.  Túto zmluvu  možno  ukončiť aj dohodou zmluvných strán. Zmluvné  strany  sa  dohodli,   že  zánik zmluvy sa  
nedotýka   ustanovení  týkajúcich  sa práv  a  povinností  zmluvných  strán, ktoré   podľa  svojej  povahy  majú trvať aj 
po zániku  zmluvy.  
 

Článok VII 
Označenie diela 

 
7.1 Označenie AVD  úvodnými a záverečnými titulkami 

a)  v úvodných titulkoch programu bude uvedené: 
 
                                                                      RTVS 

Rozhlas a televízia Slovenska  uvádza 
 (alebo zvučka programu) 

 
b) v záverečných titulkoch AVD bude uvedené:  

          vyrobili 
                        RTVS 

Rozhlas  a televízia Slovenska  
                                                                                               a 

     MAYA spol. s. r. o. (animované logo MAYA) 
 

©  RTVS 
Rozhlas a televízia Slovenska. 

2023 
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Článok VIII 
   Záverečné ustanovenia 

 
8.1   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
 
8.2 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 
 
8.3 Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných 

strán. Uzavreté písomné dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
8.4   Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré by v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z  tejto zmluvy 

vznikli, budú riešiť prednostne spoločným rokovaním a dohodou. V prípade, že zmluvné strany nedokážu spor 
vyriešiť dohodou, požiada ktorákoľvek zmluvná strana o jeho vyiešenie príslušný súd SR. 

 
8.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane RTVS a jeden rovnopis dostane 

zhotoviteľ. 
 
8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená slobodne, 

vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku. 
 
8.7.   Súčasťou zmluvy je: 
         Príloha č. 1 – Výrobný kalendár 
         Príloha č. 2 -  Rozpočet zhotoviteľa. 
     
      
 
 
V Bratislave, dňa......................................                                V Bratislave,  dňa ........................................  
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................              ................................................................. 
        MAYA, spol. s r. o.                                                                      Rozhl as a televízia Slovenska 

      Ing. Marcela Mojtová,                                                                           Mgr. Luboš Machaj 

              konateľ                                                                                            generálny riaditeľ  
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                      Príloha č. 1  -  Výrobný  kalendár 
 
 

    Výrobný kalendár AVD – „ HIT ROKA“ – 25 častí, diel 1. až 25. /2023 
                                                
 
 
Časť AVD                     Plánovaný termín dodania AVD                                    Suma v EUR        
 
1. (01/2023)                  22.12.2022                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
2. (02/2023)                  22.12.2022                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
3. (03/2023)                  10.01.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
4. (04/2023)                  10.01.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
5. (05/2023)                  30.01.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH 
6. (06/2023)                  06.02.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
7. (07/2023)                  13.02.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
8. (08/2023)                  20.02.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
9. (09/2023)                  28.02.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
10. (10/2023)                06.03.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
11. (11/2023)                06.03.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH 
12. (12/2023)                13.03.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH 
13. (13/2023)                28.03.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
14. (14/2023)                03.04.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
15. (15/2023)                10.04.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
16. (16/2023)                17.04.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
17. (17/2023)                25.04.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH   
18. (18/2023)                27.04.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH 
19. (19/2023)                02.05.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
20. (20/2023)                08.05.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
21. (21/2023)                15.05.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
22. (22/2023)                22.05.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
23. (23/2023)                30.05.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
24. (24/2023)                05.06.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH   
25. (25/2023)                12.06.2023                                                       31.962,00-Eur bez DPH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 



Zmluva číslo: ZM2030678 

 7

 
 
 
 

 
Príloha č.2 – Rozpočet zhotoviteľa  
 

       ROZPOČET na 1 diel programu „ HIT ROKA “   

        diel 1. až 25. /2023            

        minutáž jedného dielu : cca 65 – 70 minút  

        spôsob výroby : dva diely za deň  

 

POLOŽKA 

Cena za 
jednotku v 

Eur bez 
DPH 

Počet 
jednotiek 

Merná 
jednotka  

Cena 
bez 

DPH v 
EUR  

Vecné 
plnenie 

RTVS 

1.PRIAMY MATERIÁL           

HDD           

            

2.PRIAME MZDY A HONORÁRE           

2.1. Autorské honoráre, Účinkujúci a licenčné poplatky            

Scenár  1 diel     

Výber a spracovanie archívnych materiálov  1 diel     

Dramaturgická a autorská spolupráca pri príprave, nakrúcaní a 
postprodukcii   1 diel     

Režia, vrátane prípravy a postprodukcie   1 diel     

Hlavná kamera , vrátane prípravy    1 diel     

Námet formátu   1 diel     

Vývoj  formátu   1 diel     

Použitie archívnych materiálov RTVS        RTVS 

Moderátor   1 osoba     

Glosátori   3 osoby     

Hudobná skupina, vrátane prípravy, skúšok  a vlastných hudobných 
nástrojov   4 osoby     

Speváci , hostia a ďalší účinkujúci v programe   3 osoby     

komparz - diváci cca 80 ľudí         RTVS 

Celkom 2.1. :        14 850   

            

2.2. Výrobný štáb           

kameraman I.         RTVS 

kameraman II.                     RTVS 

kameraman III.            6,0 hod    

kameraman IV.            6,0 hod    

kameraman V.            6,0 hod    

kameraman s Jimmy Jibom II.  + technik        RTVS 

Kreatívny producent , vrátane prípravy a postprodukcie   1 diel     

Výkonný producent, vrátane prípravy a postprodukcie   1 diel     

Vedúci produkcie , vrátane prípravy  1 diel     

as.réžie I. - natáčanie + príprava   1 diel     

pomocná réžia II.  1 diel     

as.produkcie , vrátane prípravy     1 diel     

Runner (počas nakrúcania v štúdiu)   0,5 deň       
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Zvuk.majster pri nakrúcaní v štúd.réžii , televízny zvuk a 
posprodukcii (Habovštiak )         RTVS 

zvuk.majster a technik - príprava dokrútok, archívnych ukázok a 
finalizácia hudobných výstupov  10 hod.     

strihač v obrazovej réžii - online   6,0 hod.     

strihač v postprodukcii - výber a príprava príspevkov , predbežný a 
finálny zostrih programu   27,0 hod.     

Technik v postprodukcii - príprava príspevkov , digitalizácia 
materiálu a finalizácia záznamu  10,0 hod.     

maskér -vizážista, vrátane prípravy   5 hod.    

maskér I.  5 hod.    

maskér II.       RTVS 

hl.rekvizitár, vrátane prípravy   8 hod.    

pom.rekvizitár  , vrátane prípravy   8 hod.     

návrhy kostýmov  1 diel     

kostymérka, vrátane prípravy , úprav a  likvidácie kostýmov   8,5 hod.     

kostymérka       RTVS 

stav.-dekoračná služba pri skúškach 2 os.       RTVS 

hud.dramaturg, hudobná spolupráca, aranžmán pesničiek a 
finalizácia hudobných výstupov  1 diel     

Celkom 2.2. :        5 877   

            

3. TECHNIKA             

3.1.Kamerová technika           

štúdiové kamery , 6 kamier na statíve, 1 kamera Jimmy Jib,  1 wifi 
kamera,          RTVS 

obrazová a zvuková réžia štúdia MD4, resp. MD 3          RTVS 

technici štúdia         RTVS 

Celkom 3.1.:        0   

3.2.Zvuková réžia           

Ozvučenie štúdia - zvuková technika   1 diel     

Montáž , demontáž, obsluha zvukovej techniky počas zvuk. skúšok 
a natáčania   1 diel     

Doprava zvukovej techniky  a personálu , počas prípravy , zvuk. 
skúšok , montáže , výroby a demontáže - paušál (auto, PHM + 
šofér)   15 km    

asistenti zvuku - televízny zvuk        RTVS 

Celkom 3.2. :        750   

            

3.3. Osvetľovacia technika a grip           

televízne štúdiové svetlá + 1 sledovák          RTVS 

efektové svetlá  , traverzy a  ostatné príslušenstvo    1 diel     

Montáž , demontáž efektových svetiel s príslušentvom počas 
skúšok a natáčania   1 diel     

Doprava techniky- efekt. svetiel + príslušentva  a obslužného 
personálu , počas prípravy , osvetľ. skúšok , montáže , výroby a 
demontáže - paušál (auto, PHM + šofér)   25 km    

spotreba el.energie       RTVS 

Obsluha efekt. svetiel , dizajnér a videoprojekcia , vrátane prípravy 
prípspevkov a skúšok   1 diel     

Videoserver na príspevky online   1 diel     

Montáž a demontáž videoservera  1 diel     
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Doprava videoservera , počas prípravy , skúšok , montáže , výroby a 
demontáže - paušál (auto, PHM + šofér)   15 km    

LED stena , vrátane inštalácie do scény a obsluhy        RTVS 

osvetlovači pre tv-štúdiové svetlá         RTVS 

kamerový žeriav J.Jib s otočnou hlavou 1 ks          RTVS 

Celkom 3.3. :        2 215   

            

3.4. Postprodukcia           

strižňa AVID- vyber, príprava a digitalizácia príspevkov   10 hod    

strižňa AVID- zostrih príspevkov a záznamu    27,0 hod    

zvukové štúdio - príprava príspevkov a zvuková postprodukcia   10 hod    

videoprepisy, finalizácia vys. mástra   0,5 dňa     

pracovisko na predbežný výber a prepis archív.materiálov s 
obsluhou           

Celkom 3.4. :        1 710   

            

3.5.Výprava a dekorácia a sfx           

kostýmy pre moderátora   1 diel     

čistenie, uskladnenie kostýmov   1 diel     

rekvizity zo skladu stv        RTVS 

Rekvizity a drobné občertvenie pre štáb a účinkujúcich a ostatné 
náklady     1 diel     

úprava dekorácie, služba pri skúškach a zázname       RTVS 

Celkom 3.5. :        250   

            

3.6.Doprava a ubytovanie           

auto pre produkciu počas prípravy a výroby , vrátane  PHM,   1 diel    

minibus pre produkciu  s vodičom s PHM počas prípravy  a 
natáčania   0,5 diel    

Doprava účinkujúcich   1 diel    

Ubytovanie účinkujúcich   1 
Osoba / 

noc     

Celkom 3.6. :        600   

            

3.7. Ostatné náklady            

Štúdio MD4, resp. MD3  počas celého obdobia výroby         RTVS 

prenájom vedľajších priestorov: šatne účinkujúcich, miestnosť pre 
produkciu, maskérne, kostymérňa,  sklad rekvizít,   počas 
nakrúcania                RTVS 

upratovanie a dozor v štúdiu         RTVS 

spolupráca pri nakrúcaní  3 os. - (napr.komparz/dubléri)  0,5 deň     

bezp.služba 2 os.        RTVS 

požiarny dozor       RTVS 

Technická úprava príspevkov z archívnych materiálov a fotografií   1 diel     

Dokrútky do programu , 1 dokrútka cca 2  min. , vrátane prípravy   1 diel    

Celkom 3.7. :       1 340   

           

Položky 1.-3. spolu:      27 592   

4.  Právne a ekonomické služby           

Právne a daňové poradenské služby   1 diel    

Účtovník projektu   1 diel    

Celkom 4. :        230   

Ostatné réžijné náklady 5% zo súčtu 1. až 3.          

Výrobná réžia producenta  10% zo súčtu 1. až 3.           

Celkové náklady na jeden diel programu bez DPH:        31 962   
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Jednorázové náklady RTVS  :       

Cena 
bez 
DPH 

Cena bez 
DPH 

1) návrh, výroba , montáž, demontáž a skladovanie scénickej 
dekorácie , vrátane LED technológie do dekorácie         RTVS 

2) Výroba loga, zvukovo-obrazovej znelky a jinglov         RTVS 

Jednorazové náklady celkom:            

 

 
     

Poznámka:       

V nákladoch na mzdy a honoráre sú zahrnuté aj 

náklady na zdravotne a sociálne poistenie v zmysle 

platných právnych predpisov.        

 
 


