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   ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
 

Zmluvné strany 

1.1 

Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina, 845 45  Bratislava 
IČO:                            47 232 480 
IČ DPH:                      SK2023169973 
štatutárny orgán:   Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 

bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu:         XXXXXX   
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
(ďalej len „RTVS“ alebo „zákazník“) 

a 

1.2 

Red Telecom Ltd   

522 Old Orchard Grove, Toronto, Ontario Canada M5M-2G6  

Prezident:                                          Daniel Robinson 

Banka príjemcu:   XXXXXX 
Tranzitný kód:   XXXXXX  
Finančná inštitúcia :              XXXXXX  
SWIFT kód:    XXXXXX 
Smerovacie číslo:   XXXXXX 
Účet:                XXXXXX 

 (ďalej len „partner“ alebo „RED“) 

 

TÚTO ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  uzatvárajú spoločnosť Red Telecom Ltd., 522 Old 
Orchard Grove, Toronto, Canada (ďalej len „RED“ alebo „partner“) a Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45  Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „zákazník" alebo „RTVS“), spoločne 
označené ako „zmluvné strany“. Zmluvné strany  DOSVEDČUJÚ:  
 
Že: 
1. RED je   zástupcom a  ponúkne  po obnovení vysielania na stredných vlnách na frekvencii 738 kHZ 

v Moskve s amplitúdou AM   služby Vesmirnaya Radioset, ktorá vlastní a prevádzkuje ruskú 
rozhlasovú stanicu (ďalej len služba) a 
 

2. RED je  zástupcom a ponúka spoločnosti Vesmirnaya Radioset, ktorá vlastní a prevádzkuje ruské 
satelitné rozhlasové vysielanie do Európy prostredníctvom družice Eutelsat Hotbird 6, 13 stupňov 
východnej šírky, Transpondér 122, 10.949 GHz, vertikálny, symbolová rýchlosť 27.500  Mbaud, 
FEC 3/4, DVB MPEG2 audio kanál: RED Russkij (ďalej len „dodatočná distribúcia") a  

 
3. vrátane živého internetového streamingu (ďalej len „dodatočná distribúcia“). 

 
Keďže  zákazník si želá takúto službu a dodatočnú distribúciu získať; 
Zmluvné strany sa vzhľadom na vzájomné sľuby obsiahnuté v tejto zmluve a vzhľadom na iné a 
cenné úvahy, ktorých prijatie a dostatok sa týmto uznáva, PRETO dohodli na nasledujúcom: 

 
 



Zmluva číslo: ZM1008700 
ZsŠ 2023 

 

 2

1. SLUŽBY 
 
a. Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 zákazník poskytne zvukový materiál Stredisku sieťových 

operácií, ktoré sa v súčasnosti nachádza na Wyvil Court, 10 Wyvil Road, Londýn, Spojené 
kráľovstvo alebo podľa pokynov RED.  

b. Spoločnosť RED Limited vynaloží maximálne úsilie pri prenose zvukového materiálu zákazníka, 
ktorý dostane stredisko uvedené v bode l.a ) po obnovení  frekvencie na stredných vlnách, v meste 
Moskva v Rusku. 
 

c. Spoločnosť RED Limited taktiež vynaloží maximálne úsilie pri prenose zvukového materiálu 
zákazníka, ktorý dostane stredisko uvedené v bode 1.a, satelitom do Európy a živým internetovým 
streamingom, s možnosťou získať materiál vopred. 

 
d. Zákazník poskytne správy, informácie o súčasnom dianí a hlavných udalostiach v ruskom jazyku 

(ďalej len „program“). Vysielací čas bude denne v čase 19:30:12 – 19:58:35 moskovského miestneho 
času. 

 
e. Zákazník bude mať nad celým programom plnú kontrolu za predpokladu, že nebude vysielať nijaký 

program, ktorý je urážlivý alebo pohoršujúci, porušuje autorské práva, patentové práva, ochranné 
známky, povinnosť zachovávať mlčanlivosť, právo na súkromie, právo na ochranu osobnosti v 
publikovaných materiáloch alebo iné práva osôb v zmysle súdov a zákonov  Ruska a iných krajín, 
vrátane Spojeného kráľovstva, alebo ktorý porušuje pravidlá, národné politiky a/alebo nariadenia 
ruských regulačných orgánov alebo úradu OFCOM v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť RED 
Limited má právo, po doručení písomného oznámenia zákazníkovi dvadsaťštyri (24) hodín vopred, 
odmietnuť poskytnúť službu zákazníkovi na program, ktorý je pohoršujúci, nemravný alebo inak 
neprijateľný podľa opisu uvedeného v tomto odseku. Ak má spoločnosť RED Limited dôvod 
domnievať sa, že zákazník poskytuje program v rozpore s ustanoveniami tohto odseku, RED Limited 
má právo, po doručení písomného oznámenia zákazníkovi aspoň jeden (1) deň vopred, vypočuť si 
takýto program pred jeho verejným uvedením, aby zistil, či je daný program pohoršujúci alebo 
nemravný v zmysle vyššie uvedeného opisu. Za program, ktorý nebude môcť byť odvysielaný, sa 
nebudú znižovať poplatky požadované podľa tejto zmluvy. Podmienky tejto zmluvy sa vzťahujú aj 
na všetky neplatené a bezplatné reprízy zákazníkovho programu, na ktorých sa zmluvné strany môžu 
príležitostne dohodnúť.  

2. POPLATKY 
 
a. Poplatok za kompletne poskytnutú  službu uvedenú  v bode 1 b) a 1 c) predstavuje sumu t.j. 70 USD  

(sedemdesiat amerických dolárov) na deň, v celkovej sume 25550 USD 
(dvadsaťpäťtisícpäťstopäťdesiat amerických dolárov). 
 

b. V prípade, že služba bude poskytovaná iba čiastočne a to v rozsahu bodu 1 c) suma na deň bude 13 
USD (trinásť amerických dolárov).  

c. Zmluvné strany si dohodli nasledovné fakturačné podmienky: vystavovanie faktúr na základe 
skutočne poskytnutej služby štvrťročne, najneskôr do 10 dní po ukončení príslušného štvrťroka s 30 
dňovou splatnosťou odo dňa jej doručenia zákazníkovi. Faktúra musí obsahovať správny názov, 
adresu sídla a identifikačné číslo pre DPH zákazníka, prípadne dodávateľa služby, poradové číslo 
faktúry, dátum dodania služby, dátum vyhotovenia faktúry, rozsah a druh dodanej služby a jej cenu. 

 
d. S cieľom zabrániť pochybnostiam bude dodatočná distribúcia realizovaná bezplatne s možnosťou 

získať materiál vopred, pri čom uvedené sa môže zmeniť alebo zrušiť bez upovedomenia zákazníka. 
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3. TRVANIE SLUŽBY 
 
Služba podľa tejto zmluvy sa poskytuje od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Dátum podpisu 
zmluvy nemá nijaký vplyv na dobu jej platnosti.  

4. ZBAVENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

Zákazník súhlasí že zbaví súčasnú spoločnosť RED Limited, jej dcérske a pridružené spoločnosti, 
ich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, akcionárov a zamestnancov, ako aj ich nástupcov 
a splnomocnených zástupcov zodpovednosti za akékoľvek finančné záväzky, škody, náklady, 
nároky, požiadavky, žaloby, súdne spory či straty, vrátane poplatkov pre právnych zástupcov (ďalej 
len „nároky“), ktoré či už priamo alebo nepriamo vyplynú z akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy zo 
strany zákazníka. Zákazník ďalej zabezpečí, aby súčasná spoločnosť RED Limited, jej dcérske a 
pridružené spoločnosti, ich vedúci pracovníci, riaditelia, akcionári a zamestnanci, ich nástupcovia a 
splnomocnení zástupcovia neutrpeli žiadnu ujmu z dôvodu nárokov vznikajúcich alebo 
vyplývajúcich  (i) z akéhokoľvek činu, pochybenia alebo zanedbania zo strany zákazníka v súvislosti 
so službou poskytovanou podľa tejto zmluvy; (ii) z nesplnenia zákonných požiadaviek zo strany 
zákazníka, alebo neuhradenia všetkých platieb či nesplnenia dohôd vzťahujúcich sa priamo alebo 
nepriamo na službu poskytovanú spoločnosťou RED Limited; (iii) z akéhokoľvek prípadu alebo 
výskytu urážky na cti, osočovania, hanobenia, porušenia práva na súkromie, alebo porušenia či 
obmedzenia zákonných autorských práv, obchodnej značky, ochrannej známky alebo značky služby, 
literárnych či divadelných práv, alebo práv vyplývajúcich z obyčajového práva, ktoré vznikajú alebo 
súvisia s kontextom a obsahom programu (vrátane, avšak nie výlučne porušenia práv súvisiacich 
s hudobným vystúpením, synchronizačných a/alebo zväzových práv), prípadne vychádzajú alebo 
súvisia s prenosom údajov zákazníka, ktorý je predmetom tejto zmluvy; (iv) z akýchkoľvek 
autorských práv, ich prenosu, dodávky, distribúcie alebo výkonu; (v) činov alebo zanedbania zo 
strany zamestnanca alebo zákazníkovho zástupcu v súvislosti so zariadením; (vi) zo spôsobu 
používania zariadenia zo strany zákazníka a (vii) z nesplnenia uplatniteľných zákonov, súdneho 
nariadenia alebo štátneho predpisu či nariadenia zo strany zákazníka, pokiaľ ide o používanie 
zariadenia zákazníkom a s ním spojené úkony.   

5. ZODPOVEDNOSŤ 

a. Spoločnosť RED Limited nebude zodpovedná za nesplnenie alebo omeškanie plnenia zmluvy z 
dôvodov, ktoré sú mimo vplyvu spoločnosti RED Limited, vrátane, ale bez obmedzenia na havárie, 
pracovnoprávne spory, požiare alebo iné udalosti, rušenie príjmu slnečnou interferenciou, vyššiu 
moc, poveternostné podmienky, poškodenie zariadení, čiastočný alebo úplný výpadok prenosu, 
komunikácie alebo energie, konanie tretích strán alebo akejkoľvek vlády, či pôsobenie vládnych 
inštitúcií (ďalej len „vyššia moc").  

b. V prípade prerušenia prenosu služby spoločnosť RED Limited vynaloží primerané úsilie, aby za 
daných okolností obnovila prenos. V prípade prerušenia prenosu služby spôsobeného spoločnosťou 
RED Limited, s výnimkou dôvodov stanovených v bodoch l.e alebo 5.a tejto zmluvy, spoločnosť 
RED Limited pripíše na účet zákazníkovi pomernú časť poplatkov vychádzajúcu z trvania prerušenia 
po prvých desiatich (10) po sebe nasledujúcich minútach, po ktorých pokračuje prerušenie.  

b. Spoločnosť RED Limited  nebude v nijakom prípade zodpovedná za mimoriadne, následné alebo 
vedľajšie škody. Zodpovednosť spoločnosti RED Limited za akékoľvek prerušenie služby alebo 
porušenie tejto zmluvy bude za všetkých okolností obmedzená na objem poplatkov za službu, ktoré 
spoločnosti RED Limited  zákazník skutočne vyplatil podľa tejto zmluvy v súlade s bodom 5.b. 
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6. VYPOVEDANIE ZMLUVY 

a. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže bez predchádzajúceho oznámenia túto zmluvu vypovedať, 
a to v prípade výskytu ktorejkoľvek z nasledovných udalostí:  

(1) závažné porušenie tejto zmluvy stranou, ktorá nevypovedáva zmluvu, ak nedošlo k náprave tohto 
porušenia do pätnástich (15) dní od prijatia písomného upozornenia od strany, ktorá vypovedáva 
zmluvu; alebo 

(2) porušenie zákona alebo predpisu ktorejkoľvek federálnej správy, štátnej správy alebo miestnej 
samosprávy či regulačného orgánu, alebo príkazu ktoréhokoľvek federálneho, štátneho alebo 
miestneho súdu, ovplyvňujúce predmet tejto zmluvy, stranou, ktorá nevypovedáva zmluvu, ak 
nedošlo k náprave tohto porušenia do pätnástich (15) dní od prijatia písomného upozornenia od 
strany, ktorá vypovedáva zmluvu; alebo 

(3)  reorganizácia podľa zákonov o konkurze a úpadku, platobná neschopnosť, umiestnenie do nútenej 
správy, postúpenie práv v prospech veriteľov alebo ukončenie činnosti strany, ktorá nevypovedáva 
zmluvu. 

b. Spoločnosť RED Limited môže vypovedať túto zmluvu kedykoľvek, s pätnásťdennou (15) 
výpovednou lehotou, ak akýkoľvek súd, vláda alebo regulačný orgán zakážu spoločnosti RED 
Limited  poskytovať službu zákazníkovi cez jej vtedajšie zariadenia. 

c. Ak dôjde k prerušeniu prenosu služby spoločnosťou RED Limited  na obdobie, ktoré kumulatívne 
presahuje 10% naplánovaného času prenosu v priebehu daného kalendárneho mesiaca, okrem 
prípadov vyššej moci a udalostí spôsobených nedbanlivosťou alebo nesprávnym konaním zákazníka, 
zákazník môže túto zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou tridsať (30) pracovných dní. 

d. Spoločnosť RED Limited môže po náležitom informovaní zákazníka túto zmluvu alebo časť služby 
kedykoľvek vypovedať, v prípade, keď RED Limited z akéhokoľvek dôvodu preruší prenos, 
distribúciu alebo vysielanie služby cez komunikačný kanál, prípadne keď zistí alebo sa domnieva, 
že program, ktorý sa distribuuje, prenáša alebo vysiela pre zákazníka cez komunikačný kanál  podľa 
tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom ruší alebo zhoršuje signál spoločnosti RED Limited  alebo jeho 
kvalitu.  

7. PREHLÁSENIA ZÁKAZNÍKA 

Zákazník týmto prehlasuje, zaručuje sa a súhlasí, že (i) získal všetky práva, poverenia, oprávnenia a 
povolenia na prípravu a distribúciu programu, ktorý je predmetom tejto zmluvy; (ii)  nie je nijako 
obmedzený, ani nemá povinnosť, či už zákonnú, zmluvnú alebo inú, ktorá by mu nejakým spôsobom 
mohla brániť v plnom rozsahu plniť ustanovenia tejto zmluvy; a (iii)  nebude bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti RED Limited používať v propagácii či reklamách akéhokoľvek 
druhu, realizovaných na svojej stanici, prípadne v propagácii či reklamách týkajúcich sa jeho stanice 
alebo signálu názov ani odkaz na spoločnosť RED Limited, ani na jej materské či dcérske 
spoločnosti, a taktiež žiadnej tretej strane neoznámi, ani nenaznačí, že medzi ním a spoločnosťou 
RED Limited  existuje spojenie iné než zmluvné.  

8. POSTÚPENIE ZMLUVY 

Zákazník nemôže postúpiť, ani nijak inak previesť túto zmluvu na pridružený subjekt alebo 
nadobúdateľa podniku, resp. nadobúdateľa všetkých alebo väčšiny aktív bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti RED Limited.  Spoločnosť RED Limited  nebude udelenie takéhoto 
súhlasu bezdôvodne odopierať či odkladať. 
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9. ÚPLNÁ ZMLUVA 

    Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi spoločnosťou RED Limited a zákazníkom v súvislosti 
s predmetom v tejto zmluve uvedeným  a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohody, 
písomné aj ústne, ktoré mohli byť uzavreté medzi spoločnosťou RED Limited  a zákazníkom 
v súvislosti s predmetom tejto zmluvy 

10. ZMENY A UPUSTENIE OD USTANOVENÍ ZMLUVY 

Akékoľvek zmeny, úpravy, či upustenie od ustanovení tejto zmluvy sú možné iba v písomnej forme, 
a to formou dokumentu, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.  

11. VZŤAH MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI 

     Táto zmluva nezakladá partnerstvo, sprostredkovateľský vzťah, ani spoločný podnik medzi 
zmluvnými stranami.  

     V prípade, že RED postúpi tretej strane právo predať vysielací čas určený pre službu a dodatočnú   
distribúciu v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb, spoločnosť RED sa zaručuje, že jej záväzky v 
zmysle tejto zmluvy budú taktiež prevedené na danú tretiu stranu a podmienky tejto zmluvy budú 
dodržané až do dátumu ukončenia jej platnosti.  

 
    Zmluvné strany berú na vedomie, že prevod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy je možný 

len na základe predchádzajúceho  písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

12. OZNÁMENIA 

 Všetky oznámenia v súvislosti s touto zmluvou sa budú posielať v písomnej forme. Doručia sa buď 
osobne s potvrdením prevzatia, alebo faxom s potvrdením prevzatia, alebo sa zašlú doporučenou 
poštou s potvrdením prevzatia, prípadne nočnou kuriérskou službou s potvrdením prevzatia, na 
nasledujúce adresy: 
 
RED Telecom Ltd                                                                    Rozhlas a televízia Slovenska 
522 Old Orchard Grove                                                           Mlynská dolina 
Toronto, Ontario                                                                      845 45 Bratislava 
Canada M5M-2G6                                                                   Slovenská republika 
Do rúk: pán Daniel Robinson                                                  Do rúk: Mgr. Ľuboš Machaj 
 
V prípade zmeny adresy každá zo zmluvných strán súhlasí, že do tridsiatich (30) dní písomne 
upovedomí druhú stranu o tejto skutočnosti. Všetky oznámenia požadované podľa tejto zmluvy sa 
budú podávať písomne a budú sa považovať za doručené buď okamžite, ak sa doručia osobne, alebo 
tri (3) dni po odfaxovaní takéhoto oznámenia, odovzdaní na odoslanie leteckou poštou alebo nočnou 
kuriérskou službou. 
 

13.DODRŽIAVANIE ZÁKONOV 

a. Zákazník bude dodržiavať zákony platné v Kanade, Rusku a Spojenom kráľovstve, vrátane predpisov 
úradu OFCOM a ruských predpisov týkajúcich sa zvukového materiálu, programu, obsahu, služby a 
tejto zmluvy. 
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b. Zákazník potvrdzuje, že získal a bude uchovávať všetky potrebné predchádzajúce poverenia, 
oprávnenia, povolenia a súhlasy potrebné na uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy a vykonávanie svojej 
činnosti a že spĺňa a bude spĺňať všetky ostatné úradné požiadavky. 

 

14. ROZHODNÉ PRÁVO 

Procesné  a vecné práva, záväzky a opravné prostriedky zmluvných strán týkajúce sa tejto Zmluvy o 
poskytovaní služieb sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi platnými v Kanade. V prípade 
akejkoľvek záležitosti alebo sporu, ktorý vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou, zmluvné strany neodvolateľne podliehajú nevýlučnej jurisdikcii kanadských súdov. 

15.VÝBER POPLATKOV 

V prípade, že spoločnosť RED Limited podá žalobu alebo iniciuje súdne konanie, aby vymohla 
plnenie podmienok tejto Zmluvy o poskytovaní služieb, bude mať nárok na náhradu všetkých svojich 
nákladov spojených s vymáhaním plnenia zmluvy.  

16. ODDELITEĽNOSŤ 

Ak súd s príslušnou súdnou právomocou rozhodne, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je v rozpore 
so zákonom, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. 

17. POVINNOSŤ ZACHOVÁVA Ť MLČANLIVOS Ť 

Bez vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán nie je možné sprístupniť tretej strane žiadne 
z podmienok tejto zmluvy, ani žiadne zo záležitostí týkajúcich sa priebehu rokovaní medzi 
spoločnosťou RED Limited a zákazníkom, s výnimkou prípadov, ktoré vyžaduje zákon alebo 
predpis, prípadne vládna inštitúcia či súd z dôvodu výkonu práv vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo 
z dôvodu vymoženia plnenia tejto zmluvy. Zákazník a spoločnosť RED Limited prostredníctvom 
svojich riadne poverených zástupcov DOSVEDČUJÚ platnosť tejto zmluvy odo dňa a roku 
uvedeného v predchádzajúcich častiach zmluvy.  

 

18. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť RTVS zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) zákona 
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

19. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu dodatku a súhlas zmluvných strán. 

 

20. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy  a na znak súhlasu s ním túto 
zmluvu podpisujú.  

 

21. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom        

      nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

 

V Toronte        dňa                                                                 V Bratislave     dňa 
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..................................................................... ..................................................................... 

             Daniel Robinson                                                                      Mgr. Ľuboš Machaj 
Splnomocnený zástupca spoločnosti                                                  Generálny riaditeľ RTVS       
             RED Telecom Ltd  
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SERVICE AGREEMENT   
 

entered into by Contracting Parties 
1.1 

Rozhlas a televízia Slovenska (Radio and Television Slovakia) 
Mlynská dolina,            845 45  Bratislava 
Registered No.:             47 232 480 
VAT Registered No.:   SK2023169973 
Statutory body:            Mgr. Ľuboš Machaj, Director General of Radio and Television Slovakia  
Bank:                           XXXXXX 
Bank Account No.:  XXXXXX  
Registered in the Trade Register of the District court Bratislava I., part: Po, Insert No. 1922/B 
(hereinafter referred to as “RTVS“ or “Customer“)  
 

and 
1.2 

Red Telecom Ltd. 
522 Old Orchard Grove, Toronto, Ontario Canada M5M-2G6 
President: Daniel Robinson 
Recipient Bank:   XXXXXX  
Transit Code:    XXXXXX    
Financial Institution:              XXXXXX   
SWIFT:    XXXXXX  
Routing No.:    XXXXXX  
Account No.:    XXXXXX  
(hereinafter referred to as “Partner“ or “RED”) 
 
THIS SERVICE AGREEMENT is entered into by Red Telecom Ltd., 522 Old Orchard Grove, Toronto, 
Canada (hereinafter referred to as "RED" or “Partner”) and Radio and Television Slovakia, Mlynská 
dolina, 845 45 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter referred to as "Customer" or “RTVS”) 
collectively referred to as the “Contracting Parties”. WITNESSETH: 
 

WHEREAS: 
1. RED represents and shall market after restoring the transmission on 738 kHz Medium Wave, 

Amplitude Modulated (AM) in Moscow the services of Vsemirnaya Radioset which owns and 
operates a  Russian radio service (hereinafter referred to as "Service") and 
 

2. RED represents and markets the services of Vsemirnaya Radioset which operates a Russian 
satellite radio service to Europe via Eutelsat Hotbird 6, 13 degrees East, Transponder 122, 10.949 
GHz, Vertical, Symbol Rate 27.500 Mbaud, FEC 3/4, DVB MPEG2 Audio Channel: RED 
Russkij (hereinafter referred to as "Additional Distribution") and 
 

3. Including live Internet streaming ("Additional Distribution"). 
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Whereas, the Customer is desirous of obtaining such Service and Additional Distribution;  
THEREFORE, the Contracting Parties, for and in consideration of the mutual promises contained 
herein, and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby 
acknowledged, have agreed as follows: 

 
 
 

1. SERVICE 

a. From the 1st  of January  2023 until the 31st of December  2023, the Customer shall provide 
the audio material to the Centre of Network Operations, currently located at Wyvil Court, 10 
Wyvil Road, London, United Kingdom or as advised by RED.  

 
b. RED Limited shall use its best endeavors to transmit the Customer’s audio material, as received 

by the Centre referred to in clause 1.a)  after restoring the Medium Wave frequency in the city 
of Moscow, Russia.   

 
c. RED Limited shall also use its best endeavors to transmit the Customer’s audio material, as 

received by the Centre referred to in clause 1.a), by satellite to Europe and by live Internet 
streaming on a pre-emptible basis. 

 
d. The Customer shall provide news, information about current affairs and top stories in the 

Russian language (hereinafter referred to as “Programme”). The transmission time shall be: 
Daily in time 19:30:12 - 19:58:35 Moscow Local Time.  

 
 
e. The Customer shall have complete control over the entire Programme, provided that the 

Customer shall not transmit any Programme which is defamatory, obscene or tends to infringe 
any copyright, patent, trade mark, obligation of confidentiality, right of privacy, right of 
personality protection in publicity cases or any other rights of persons, as defined by the courts 
and laws of Russia and other countries including the United Kingdom, or which violates the 
rules, national policies and/or regulations of the regulatory authorities in Russia or OFCOM 
in the United Kingdom. RED Limited shall have the right, upon twenty four (24) hours prior 
written notice delivered to the Customer, to deny service to the Customer for any such 
Programme that is obscene, indecent or otherwise unacceptable as described herein. If RED 
Limited has reason to believe that the Customer is providing Programme in violation of the 
provisions of this paragraph, RED Limited shall have the right, upon at least one (1) day prior 
written notice delivered to the Customer, to preview such Programme prior to its public 
presentation, in order to determine if such Programme is obscene or indecent as described 
herein. There shall be no reduction in fees required under this Agreement for any such 
Programme not permitted to be transmitted. The terms of this Agreement shall also apply to 
any unpaid and free-of-charge repeats of the Customer’s Programme that may be occasionally 
agreed by the Contracting Parties.  
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2. FEES 

a. The daily fee for the fully provided service as referred to in clauses 1.b) and 1.c) is 70 USD 
(in words seventy American dollars), in total value 25550 USD (in words twenty five thousand 
five hundred and fifty American dollars).  

b. In case the service shall be provided only partially, in the extent as referred to in clause 1.c), 
the daily fee shall be reduced to 13 USD (in words thirteen American dollars).  

c. The Contracting Parties have agreed the following billing conditions: The invoices shall be 
issued on basis of service actually provided, on a quarterly basis but not later than 10 days 
after the end of the relevant quarter. The invoice shall be due within 30 days after its delivery 
to the Customer and has to include the following information: correct name, registered seat 
and VAT registered number of the Customer or supplier of the service, serial number of the 
invoice, the date of providing the service, the issue date of the invoice, as well as the amount 
and type of service provided and its price.  

d. For the avoidance of doubt, the Additional Distribution shall be provided on a free-of -charge 
and pre-emptible basis, whereby this may be subject to change or cancellation without an 
obligation to notify the Customer.  

 
 
 

3. DURATION 

The Service under this Agreement shall be provided from the 1st of January 2023 until the 31st of 
December 2023. The date of signature has no bearing on the term of this Agreement.  

 

4. INDEMNITIES 

The Customer agrees to defend, indemnify and hold harmless the current company RED Limited, its 
subsidiaries and affiliates and their respective senior officers, directors, shareholders and employees, 
as well as successors, assigns and authorized representatives thereof, from any and all liability, 
damages, costs, claims, demands, actions, suits or losses, including attorney fees (hereinafter referred 
to as “Claims”), which might arise directly or indirectly out of any breach of this Agreement on the 
part of the Customer. In addition, the current company RED Limited, its subsidiaries and affiliates 
and their respective senior officers, directors, shareholders, employees, as wells as successors, assigns 
and authorized representatives thereof, shall be indemnified, defended and held harmless by the 
Customer from any claims arising out of, or resulting from (i) any act, error or omission on the part 
of the Customer in connection with the Service provided hereunder, (ii) the failure by the Customer 
to comply with legal requirements or failure to make all payments or arrangements related directly or 
indirectly to RED Limited Service, (iii) any act or occurrence of libel, slander, defamation, invasion 
of the right to privacy, infringement or restriction of statutory copyright, trademark brand name or 
service mark, literary or dramatic rights, or rights resulting out of customary law, which arise from or 
relate to the context and contents of the Programme (including without limitation, violation of music 
performance rights, synchronization and/or union rights), or based upon or relating to transmission 
of the Customer´s data, which is the subject of this Agreement; (iv) any copyright, transmission, 
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delivery, distribution, or performance thereof, (v) the acts or omission of any employee or agent of 
the Customer in connection with the Facility, (vi) the way of using the Facility by the Customer, and 
(vii) the Customer’s failure to comply with any applicable law, order of court, state rule or regulation 
with respect to the Customer’s use of the Facility and the respective usage-related operations. 
 
 

5. LIABILITY 

     a.   RED Limited shall not be held liable for any failure or delay in contractual performance caused 
by any reason beyond the control of RED Limited, including, but not limited to, accident, labor 
dispute, fire or other casualty, sun transit, force majeure, weather conditions, damage to facilities, 
failure in whole or in part of the transmission, communications or power facilities, the conduct 
of third parties or act of any government or governmental institution (hereinafter referred to as 
“force majeure”). 

 
      b.   In case of interruption of the Service transmission, RED Limited shall use reasonable    
            diligence under the circumstances to restore the transmission. In event of interruption of the 

Service transmission caused by RED Limited, excluding reasons set forth in the clause 1.e or 5.a 
herein, RED Limited shall credit the Customer a pro-rated amount based on the duration of the 
interruption after the first ten (10) consecutive minutes, followed by continuing interruption.  

 
      c.  In no event shall RED Limited be liable for any special, consequential or incidental damages. The 

liability of RED Limited for any interruption of the service or for any breach of this Agreement 
shall be limited in all circumstances to the amount of service fees actually paid to RED Limited 
by the Customer under this Agreement, in accordance with the clause 5.b above. 
 

6. TERMINATION 

     a. Either party may terminate this Agreement, without prior notice, upon the occurrence of any of 
the following events: 

            (1) Material breach of this Agreement by the non-terminating party, if such breach is not cured     
within fifteen (15) days of receipt of the written notice from the terminating party; or    

                   
            (2) Violation by the non-terminating party of any law or regulation issued by any federal, state 

or local government or  regulatory body, or order issued by any federal, state or local court 
affecting the  subject matter of this Agreement, if such violation is not cured within fifteen 
(15) days of receipt of the written  notice from the terminating party; or 

           (3) Reorganization under the bankruptcy laws, insolvency, placement in receivership, assignment 
of rights for the benefit of creditors or dissolution of the non-terminating party.  

 
        b.   RED Limited may terminate this Agreement at any time upon fifteen (15) days´  notice period if 

RED Limited is prohibited by any court, government or regulatory body from furnishing the 
Service to the Customer through its then existing facilities.  
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 c. In the event of RED Limited transmission of the Service being interrupted for a period of time 
cumulatively exceeding 10% of the scheduled transmission time during a given calendar month, 
excluding events of force majeure and events caused by negligence or incorrect procedure on the 
part of Customer, the Customer may terminate this Agreement upon thirty (30) working days’ 
notice period.   

 
     d. RED Limited may terminate this Agreement or part of the Service at any time upon the according 

notice to the Customer, if RED Limited discontinues the transmission, distribution, or uplink of 
the Service for any reason, or determines or believes that the Programme distributed, transmitted 
or uplinked for the Customer under this Agreement interferes with or degrades the RED Limited 
signal or the quality thereof in any way.  

 

7. CUSTOMER REPRESENTATIONS 

The Customer hereby represents, warrants and agrees that (i) he has obtained all rights, authorizations, 
permissions and licenses required to prepare and distribute the Programme as contemplated 
hereunder; (ii) the Customer is under no restriction or obligation, statutory, contractual or otherwise, 

which might in any way interfere with the Customer’s complete performance under this Agreement; 

and (iii) the Customer shall not use the name of or reference RED Limited or its parent or subsidiary 
corporations in any advertising or promotion of any kind carried on or relating to the Customer’s 
channel or signal without prior written consent of RED Limited, nor shall the Customer state or imply 
to any third party that there is any affiliation, other than contractual, between the Customer and RED 
Limited. 
 

8. ASSIGNMENT 

This Agreement may not be assigned or otherwise transferred by the Customer to an affiliate entity, 
purchaser of the business or assignee of all or majority of the assets without prior written consent of 
RED Limited, whereby such consent shall not be unreasonably withheld or delayed. 
 

9. ENTIRE AGREEMENT 

This Agreement represents the entire understanding between RED Limited and the Customer 
relating to the subject matter hereof and supersedes any prior agreements, both written and oral, 
which may have existed between RED Limited and the Customer with respect to the subject matter 
hereof.  
 

10. WAIVER AND AMENDMENT 

No provisions of this Agreement shall be waived, modified or changed, except in a written document 
signed by both Contracting Parties hereto. 
 

11. RELATIONSHIP OF CONTRACTING PARTIES 

This Agreement does not create a partnership, agency or joint venture between the Contracting 
Parties. 
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In case RED transfers the right to sell air time for the Service and Additional Distribution as described 
in the Service Agreement to a third party, RED guarantees that its obligations hereunder  shall also 
be transferred to this third party and the terms of this Service Agreement shall be observed till the 
date of its expiration. 

The Contracting Parties acknowledge that the rights and obligations arising from this Agreement may 
only be transferred after prior written consent of the other Contracting Party. 

 

 

12. NOTICES 

All notices under this Agreement shall be given in writing, to be either personally delivered or faxed 
with a confirmation of receipt requested, or sent by registered mail or overnight courier service, with 
a confirmation of receipt requested, to: 
 

RED Telecom Ltd.      Radio and Television Slovakia 
522 Old Orchard Grove     Mlynská dolina 
Toronto, Ontario      845 45 Bratislava 
Canada M5M-2G6     Slovak Republic 
Attn: Mr. Daniel Robinson    Attn: Mgr. Ľuboš Machaj 
     
 

In case of a change of address, either of the Contracting Parties agrees to notify the other Contracting 
Party in writing within thirty (30) days thereof. Any notice required to be given under this Agreement 
shall be in writing and shall be deemed given either immediately upon personal delivery, or three (3) 
days after faxing such notice or deposit of the same via airmail or with an overnight courier service.  
 

13. COMPLIANCE WITH LAW 

     a. The Customer shall comply with laws valid in Canada, Russia and United Kingdom, including 
the regulations by OFCOM and Russian regulations with respect to the audio material, 
Programme, content, the Service and this Agreement. 

     b. The Customer affirms to have obtained and to maintain all prior applicable authorizations, 
licenses, consents and permits that are necessary for the conclusion and fulfilment of this 
Agreement, as well as for carrying out the Customer´s business activity. The Customer further 
declares to meet and continue in meeting all other official requirements.  
 

14. GOVERNING LAW 

The procedural and substantive rights, liabilities and remedies of the Contracting Parties with respect 
to this Service Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Canada. 
The Contracting Parties irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the Canadian courts 
in respect of any matter or dispute arising under or in connection therefrom. 

 

15. COLLECTION OF  FEES 
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In case RED Limited brings any action or initiates a legal proceeding to enforce the terms of this 
Service Agreement, Red Limited shall be entitled to recover all of its costs associated with the 
enforcement of the Agreement´s fulfilment. 

 

16. SEVERABILITY 

If any of the provisions of this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction to be 
contrary to the law, the other provisions of this Agreement shall remain in full force and effect. 
 

17. CONFIDENTIALITY 

No terms of this Agreement or matters related to the course of dealings between RED Limited and 
the Customer, shall be disclosed to any third party without mutual written approval of the Contracting 
Parties, except as may be required by law, regulation or any governmental body or court or as may 
be necessary to exercise rights under or to enforce this Agreement. 
IN WITNESS WHEREOF, the Customer and RED Limited have executed and delivered this 
Agreement via their duly authorized representatives to be effective as of the day and year referred to 
in the previous parts hereof.  
 
 
18.   
The Contracting Parties are aware of RTVS being obliged to publish this Agreement according to 
§5a) Act No. 211/2000 Coll. (Freedom of Information Act) as amended.  
 
19.    
Any changes to this Agreement may only be made in writing in form of an Addendum after mutual 
consent of both Contracting Parties. 

 
20.     
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned having read, understood and approved the content hereof, 
have signed this Agreement. 

 
21.     
This Agreement shall enter into force as to the day of its signing by both Contracting Parties  

     and into effect on the day following the date of its publication in the Central Register of     
       Contracts of the Government Office of the Slovak Republic.  

 
 
 
In Toronto       on     In Bratislava       on 
 
 
...................................................................        ................................................................. 
Daniel Robinson        Mgr. Ľuboš Machaj 
Authorized representative of RED Telecom Ltd. Director General of RTVS 


