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Zmluva o spolupráci  
pri výrobe a využití audiovizuálneho diela s názvom 

 „Face of the year“  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Autorského zákona 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Rozhlas a televízia Slovenska 
 sídlo:        Mýtna 1, 817 55 Bratislava 
 IČO:        47 232 480 
 zápis:         Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
 štatutárny orgán:           Václav Mika, generálny riaditeľ   
 IČ DPH:         SK2023169973 
 bankové spojenie:         XXXXXXXXX 
 číslo účtu: XXXXXXXXX  
 (ďalej len „RTVS“) 
 
a 
 
1.2   Ultramax, s.r.o. 
        sídlo:                                 M. Turkovej 46,  911 01 Trenčín  
        IČO:         36348333 
        zápis:                                Obchodný register  Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 16097/R 
        štatutárny orgán:        Jana Drienová Jankovičová,  Peter Drien, konatelia 
        IČO:         36348333 
        IČ DPH:                            SK2022068004  
        bankové spojenie:       XXXXXXXXX  
        číslo účtu:        XXXXXXXXX  
        (ďalej aj len „partner“) 
 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spoločnej výrobe programu s názvom „FACE 
OF THE YEAR“ , IDEC: 612 2510 0019 0000 a pri jeho vysielaní v priamom televíznom prenose v programovej službe 
RTVS (ďalej len „AVD“) pre rok 2012. 
  
2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj úprava práv k programu „Face of the year“, ktorého  výhradným nositeľom na území SR  
je  Ultramax, s.r.o. na základe ochrannej známky. 
 
2.2 Zmluvné strany vyrobia program podľa týchto charakteristík: 
 
počet vyrábaných programov:    1 
počet vysielaní:    1 premiéra + 1 repríza 
stopáž:     do 120 minút 
námet                                                             Jana Drienová Jankovičová 
scenár:    Michal Slanička   
réžia:                                                              Tomáš Eibner         
termín:     22.9.2012 
čas:  21,00 hod. na programovej službe Jednotka 
miesto vyhotovenia programu :  Nová budova SND 
RTVS môže zaradiť program do vysielania v repríze najneskôr do 31.12.2012  na základe programových možností 
 vysielacej štruktúry RTVS. 
 
2.3 RTVS za podmienok stanovených v tejto zmluve vyrobí a zabezpečí odvysielanie priameho televízneho prenosu súťaže 
Face of the year (ďalej tiež ako „priamy prenos“ alebo „podujatie“) v roku 2012.    
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Článok  III. 
Záväzky zmluvných strán 

 
3.1. Plnenie partnera   pozostáva z poskytnutia ľudí, práce, prenájmu priestorov a zo zabezpečenia vecných a nevecných 
cien do relácie, mediálnych a ostatných partnerov, ktorí sa podieľajú na propagácii a organizácii súťaže. Poskytovateľmi 
týchto vecných a nevecných vkladov do programu Face of the  year sú sponzori programu, uvedení v samostatnej zmluve 
s Media RTVS s.r.o.  
 

3.1.2 Partner  sa pre potrebu priameho prenosu zaväzuje  zabezpečiť a uhradiť: 
 

a) režiséra 
b) pom. režiséra a asist. réžie 
c) hlavného kameramana 
d) kameramanov 
e) scenár programu 
f) choreografa 
g) produkciu súťaže 
h) vizážistov pre finalistky a maskérku pre účinkujúcich umelcov  a moderátorov 
i) architekta scény 
j) ozvučenie sály 
k) efektové svetlá 
l) honoráre moderátorov a účinkujúcich umelcov a ich ubytovanie,  
m) prenájom priestorov vrátane parkovacích miest pre prenosový voz jeden deň pred priamym prenosom a 

v deň priameho prenosu v mieste konania priameho prenosu, vrátane doprovodných vozidiel 
n) náklady na zabezpečenie stavby scény, vrátane led - steny, 
o) kostýmy pre finalistky, moderátorov a účinkujúcich 
p) náklady na zabezpečenie cateringu,  
q) náklady na zabezpečenie hostesiek,  
r) náklady na zabezpečenie ochrany osôb a majetku - usporiadateľská služba 
s) výber a výrobu hudobných podkladov do súťažných disciplín, zvučiek, upútaviek a jinglov vrátane 

vysporiadania práv na ich šírenie a používanie vo vysielaní RTVS 
t) výrobu zvučiek, upútaviek, nominačných videí finalistiek, jinglov, grafický balík k programu a iných 

formátov potrebných pre realizáciu AVD vrátane vysporiadania práv na ich šírenie a používanie vo 
vysielaní RTVS 

u) program súťažných disciplín 
v) porotu,  
w) označenie pre štáb partnera  a označenie pre štáb RTVS 
x) ubytovanie pre technika agregátu na 1 noc 

 
 
              3.1.3 Okrem toho sa partner  zaväzuje: 

  
 
 3.1.3.1  zabezpečiť povereným zástupcom RTVS právo účasti na tlačovej konferencii o súťaži,  
 
 3.1.3.2 v rámci prezentácie finalistiek a víťaziek súťaže  RTVS zabezpečí ich účasť v televíznych  programoch    
               podľa rozhodnutia RTVS, ktoré budú odvysielané v programovej službe RTVS,  pričom dopravu finalistiek  
               a víťaziek Face of the  year zabezpečí partner  na svoje náklady.  
 
 3.1.3.4 zabezpečiť na vlastné náklady ceny pre finalistky súťaže. 
 
  
3.2 Plnenie RTVS pozostáva z poskytnutia potrebnej techniky, materiálu, ľudí, práce, a pod., potrebných pre výrobu 
programu. 
 
  
  3.2.1. RTVS na svoje náklady zabezpečí a uhradí: 
 

a) dramaturga 
b) produkciu za RTVS 
c) 3 kameramanov (výlučne kapacity RTVS) 
d) zvukára, asistentov zvuku (výlučne kapacity RTVS) 
e) prenájom a  obsluhu jimmy jib  - 2x  (výlučne kapacity RTVS) 
f) biele svetlo  
g) prenosový voz BA 1 a BA 13 s obsluhou 
h) 3  agregáty 
i) DSNG 
j) zvukový voz 
k) náklady na zabezpečenie ochrany prenosovej techniky,  
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l) 1 deň  dokrútky  - 1 KPV , kameraman, zvuk. majster, osvetľovač, vodič 
m) 2 rekvizitári (výlučne kapacity RTVS) 
n) kostymérka (výlučne kapacity RTVS) 
o) maskérka (výlučne kapacity RTVS) 
p) zabezpečenie trasy  priameho prenosu - EN 

 
 

 V prípade nedostatku interných personálnych a výrobných kapacít RTVS, potrebných pre účely plnenia v zmysle tejto  
 zmluvy, sa partner  zaväzuje zabezpečiť predmetné výkony a uhradiť náklady spojené s využitím takýchto externých  
 výrobných kapacít. Externé náklady zo strany RTVS predstavujú sumu vo výške 1.384,00 eur  (slovom:  
 tisíctristoosemdesiatštyri eur) bez DPH.  
 
 

Článok  IV. 
Podmienky výroby programu, prípravy a realizácie pri ameho televízneho 

prenosu 
 
4.1 Partner  vyhlasuje, že ako usporiadateľ súťaže Face of the year  zodpovedá v plnej miere za obsah súťaže , najmä za 
jej súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR  
 
4.2 Celková dramaturgia finálového večera bude definovaná  scenárom, vrátane výberu účinkujúcich a  moderátora  a 
počas doby trvania zmluvy sú zmluvné strany vždy povinné vzájomne si vyžiadať súhlas s akýmikoľvek programovými 
alebo obsahovými zmenami finále súťaže Face of the year. 
  
 4.2.1 Scenár bude zmluvnými stranami odsúhlasený  30 dní pred konaním podujatia.  
 4.2.2 Rozhodnutia o prípadných zmenách  alebo realizačných odchýlkach od scenára ako aj zmeny dĺžky 
 programu sú v právomoci RTVS, po konzultácii s povereným zástupcom  partnera. 
 
4.3 RTVS má právo na použitie názvu „FACE OF THE YEAR“ a oprávnenie program „FACE OF THE YEAR“ pripraviť 
a odvysielať na základe dohodnutých podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
4.4  Partner je povinný pri uzavretí tejto zmluvy poskytnúť RTVS podrobný harmonogram súťaže , pravidlá súťaže, to všetko 
v písomnej forme a poskytnúť RTVS ďalšie informácie, vrátane dramaturgických. 
 
4.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že RTVS je oprávnená, v prípade závažných programových dôvodov vysielateľa, 
posunúť vysielací čas uvedený v čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy. 
  
 4.5.1 RTVS o tomto posune bude informovať partnera primerane vopred a súčasne zabezpečí oznámenie takejto 
 prípadnej zmeny vhodnou formou vo vysielaní a v programovej službe RTVS. 
 
 4.5.2 Zmluvné strany berú tiež na vedomie, že RTVS je oprávnená zo závažných programových  dôvodov 
 (predovšetkým z dôvodu uvedeného v § 16 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní  a retransmisii) zmeniť 
 dohodnutý vysielací čas, tzn. neuskutočniť  priamy televízny prenos programu, ale vysielať vyrobený 
 a zaznamenaný program zo záznamu. 
 
4.6 Partner sa zaväzuje, že poskytne RTVS všetky informácie a podklady nevyhnutné na výrobu priameho prenosu podľa 
tejto zmluvy. 
  
4.7 RTVS a partner sa dohodli, že RTVS zabezpečí, aby priamy prenos finále súťaže Face of the year  bol odvysielaný 
vcelku a nebol rozdelený prestávkou ani reklamnými blokmi, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zák. č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o vysielaní“).  

4.8 Zmluvné strany sa dohodli v termíne najneskôr 1 týždeň pred priamym prenosom uzavrieť harmonogram priameho 
televízneho prenosu a nadväzujúcich činností, ktorý bude podpísaný zástupcami zmluvných strán, RTVS splnomocňuje na 
podpis harmonogramu osobu určenú platným podpisovým poriadkom RTVS. 
 
4.9 RTVS sa zaväzuje zabezpečiť   záznam programu na  DVD nosič a odovzdať ho partnerovi do 5 dní po odvysielaní 
programu. Partner je oprávnený použiť záznam programu výhradne pre vlastné interné potreby, pričom nie je možné použiť 
dané materiály na komerčné účely alebo TV vysielanie na území Slovenska vrátane šírenia na internete. 
 
4.10 Partner  sa zaväzuje okamžite po uzavretí tejto zmluvy uvádzať v rámci akejkoľvek publicity spojenej s organizovaním 
súťaže Face of the year  a v rámci reklamnej kampane súvisiacej so súťažou Face of the year RTVS ako partnera. Všetky 
materiály súvisiace s prezentáciou programu a použitím loga RTVS sa partner zaväzuje posielať na schválenie RTVS. 

 
4.11 Partner  sa zaväzuje dodať RTVS 7 pracovných dní pred realizáciou podujatia podklady na záverečnú titulkovú listinu 
programu, ktorá bude podliehať schváleniu zo strany RTVS. 
 
4.12 Partner sa zaväzuje rešpektovať definitívny scenár schválený RTVS, ako aj pripomienky a rozhodnutia supervízora 
scenára priameho televízneho prenosu. 
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4.13 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú odsúhlasiť zoznam moderátorov a účinkujúcich umelcov  najneskôr do 30 dní 
pred konaním podujatia. 
 
4.14 Zákaz skrytej reklamy: 
 

a) Partner  sa zaväzuje počas priameho prenosu finále súťaže Face of the year  verbálne nespomenúť, s výnimkami 
prípadov uvedenými v tejto zmluve, žiadne tretie osoby, výrobky, či služby a logá akýchkoľvek tretích osôb, vrátane 
aktivít takýchto osôb.  
 
b) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky logá a reklamy, umiestnené na mieste konania akcie podľa tejto zmluvy, budú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä v súlade so zákonom o 
vysielaní a zákonom č. 147/2001 z. z. o reklame, a že na mieste priameho záberu kamier nebudú umiestnené žiadne 
logá, názvy, výrobky alebo služby /ďalej len „logá“/, bez predchádzajúceho súhlasu RTVS. Pre rozmiestnenie kamier a 
log je rozhodujúci stav schválený RTVS na generálnej skúške. 
 
c) V oblasti skrytej reklamy sa partner zaväzuje plne rešpektovať odôvodnené stanoviská a podriaďovať sa 
rozhodnutiam  riaditeľa Sekcie programu RTVS alebo ním povereného zástupcu, príp. dramaturga priameho 
televízneho prenosu, ktorý je plne oprávnený prijať, zabezpečiť a vykonať také opatrenia pri realizácii programu, ktoré 
umožnia odvysielanie programu podľa zákona  o vysielaní.  
 

 
 

Článok V. 
Označenie programu úvodnými a závere čnými titulkami 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že: 

 
v úvodných titulkoch programu bude: 

Rozhlas a televízia Slovenska  uvádza 
 FACE OF THE YEAR 

 
       v záverečných titulkoch programu bude uvedené: 
 

„ V spolupráci  
s  

Ultramax, s.r.o.  
vyrobil 

 
©  Rozhlas a televízia Slovenska 

2012“ 
 
 

Článok VI. 
Autorské práva, práva výkonných umelcov a tretích o sôb, práva k programom 

 
6.1 Partner  vyhlasuje a poskytuje zmluvnú záruku, že je výlučným nositeľom práv na organizovanie a usporiadanie súťaže 
Face of the year na základe ochrannej známky. 
 
6.2 Partner  za účelom plnenia podľa tejto zmluvy v súlade so  zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach 
súvisiacich s autorským zákonom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov udeľuje na základe tejto zmluvy RTVS 
výhradné časovo a teritoriálne neobmedzené právo /licenciu/ na výrobu a vysielanie televízneho programu podľa tejto 
zmluvy a na použitie autorských diel v rozsahu tejto zmluvy a v akejkoľvek súvislosti s ňou, a to vcelku aj v jednotlivých 
častiach. 
 
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nositeľom majetkových práv k programom vyrobeným v spolupráci podľa tejto zmluvy 
bude výlučne RTVS, na čo partner  vyslovuje svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 
 
6.4 RTVS je oprávnená použiť diela kedykoľvek počas trvania ochrany autorských a príbuzných práv spôsobom, ktorý 
neznižuje hodnotu diela. 
 
6.5 Partner  sa zaväzuje v rozsahu tejto zmluvy uzatvoriť príslušné autorské zmluvy (vrátane vyplatenia príslušných 
honorárov) so všetkými nositeľmi práv (vrátane súhlasu na použitie diel, zvukových záznamov či umeleckých výkonov), 
s výnimkou tých autorských zmlúv, ktoré podľa tejto zmluvy uzatvára a hradí RTVS podľa čl.3 tejto zmluvy predovšetkým 
pokiaľ ide o právo na vysielanie alebo iný verejný prenos; právo na zaznamenanie ešte nezaznamenaného diela alebo 
umeleckého výkonu, právo na rozmnožovanie záznamu diela alebo umeleckého výkonu, právo na verejné rozširovanie 
záznamu diela alebo umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou 
prevodu vlastníckych práv alebo práva držby, právo na sprístupňovanie záznamu diela alebo umeleckého výkonu 
verejnosti), ako aj zabezpečiť prípadné práva ďalších fyzických či právnických osôb, a to tak, aby zmluvné strany mohli 
program spoločne vyrobiť, a aby RTVS mohla tento program využívať v rozsahu stanovenom touto zmluvou.  
 
 6.5.1 Zmluvy uzatvárané partnerom podľa Autorského zákona budú obsahovať záväzok partnera  na svoje 

 náklady vysporiadať práva autorov  a výkonných umelcov za každé použitie ich diela alebo umeleckého 
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 výkonu, t.j. za prvé a každé ďalšie použitie, ku ktorému dôjde zo strany partnerov. Partneri budú vo 
 vzájomnej súčinnosti oprávnení získané oprávnenia poskytnúť vcelku, alebo po častiach tretím osobám, 
 a to za odplatu i bezodplatne. Partneri budú oprávnení, nie však povinní poskytnuté oprávnenia využiť, 
 s výnimkou priameho televízneho prenosu programu prípadne jedného vysielania televízneho záznamu 
 programu. 

 
6.6 RTVS uhradí prostredníctvom SOZA prevádzkové honoráre za použitie chránenej hudby zastupovanej SOZA 
obsiahnutej v programe vo vymedzenom rozsahu stanovenom touto zmluvou ako vysielateľ programu „Face of the year“ 
/usporiadateľom podujatia je partner/. Partner  je povinný za týmto účelom dodať RTVS zostavu hudobných diel a zoznam 
použitej hudby v programe, resp. v súvislosti s programom do 3 dní  po ukončení prenosu „Face of the year“. 
 
6.7 Zmluvy uzatvárané partnerom v zmysle Autorského zákona budú obsahovať záväzok partnera na  svoje náklady 
vysporiadať práva autorov  a výkonných umelcov za každé použitie ich diela alebo  umeleckého výkonu, t.j. za prvé a každé 
ďalšie použitie, ku ktorému dôjde.  

 
6.8 Partner  sa zaväzuje, že uzatvorí zmluvu s choreografom, vizážistami, osobami zúčastnenými na výrobe kostýmov 
a osobami zúčastnenými na prípadnej výrobe hudobných podkladov k súťaži , vysporiada všetky práva uvedených osôb 
v súvislosti s programami v zmysle tejto zmluvy a uhradí všetkým uvedeným osobám odmeny za vytvorenie diel a za ich 
každé ďalšie použitie vrátane použití na vytvorenie záznamov diel, ich zaradenie do audiovizuálnych diel a vysielanie 
záznamov resp. audiovizuálnych diel, ako aj za každé použitie akýmkoľvek spôsobom v zmysle tejto zmluvy.  
 
6.9 Partner  zabezpečí súhlas všetkých finalistiek súťaže Face of the year na účinkovanie v súťaži, na účinkovanie 
v televíznych programoch, na záznam a televízne vysielanie ich vystúpení a prejavov, vrátane akýchkoľvek prípadných 
finančných nárokov za udelenie takéhoto súhlasu, a to tak, aby RTVS mohla vyrobiť a používať program, upútavky a ďalšie 
diela podľa tejto zmluvy. Partner  zabezpečí súhlas a účasť všetkých finalistiek súťaže   ako účinkujúcich na príprave a 
výrobe upútaviek súvisiacich s programami v zmysle tejto zmluvy. 
 
 

Článok VII. 
Exkluzivita, jej ochrana a výnimky 

 
 

7.1 Partner  sa zaväzuje touto zmluvou k tomu, že počas trvania tejto zmluvy neposkytne žiadnej inej osobe, ktorej 
predmetom činnosti je televízne vysielanie alebo výroba televíznych programov alebo ich sprostredkovanie či nákup a 
predaj, práva na zaobstaranie alebo výrobu audiovizuálnych záznamov z príprav a realizácie súťaže Face of the year  bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu RTVS.  
 
              7.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad ak partner poruší  povinnosť uvedenú v bode 7.1 tohto článku, 
 RTVS má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od partnera  vo výške 5.000.- EUR /slovom  päťtisíc  EUR/.  
              Zmluvnú pokutu sa partner  zaväzuje zaplatiť do 15 dní od doručenia písomnej výzvy od RTVS. 
 
7.2 RTVS sa zaväzuje touto zmluvou k tomu, že neposkytne žiadnej inej osobe, ktorej predmetom činnosti je televízne 
vysielanie alebo výroba televíznych programov alebo ich sprostredkovanie či nákup a predaj, práva na zaobstaranie alebo 
výrobu audiovizuálnych záznamov z príprav a realizácie súťaže Face of the year  bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu partnera. Udelenie tohto súhlasu nie je potrebné pre poskytnutie práv v prípadoch stanovených podľa Zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (právo na krátke spravodajstvo).  
 
 7.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad ak RTVS poruší  povinnosť uvedenú v bode 7.2 tohto článku,partner 
má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od RTVS vo výške  5.000.- EUR  /slovom päťtisíc  EUR/;  
 
7.3 Zmluvné strany po dohode vydajú s dostatočným časovým predstihom pred finále súťaže   akreditačné podmienky na 
oprávnenie k účasti na finále súťaže Face of the year. Súčasťou akreditačných podmienok sú ustanovenia, ktoré zaručujú 
exkluzivitu televíznych práv RTVS, pričom pre akreditovaných novinárov a fotografov bude vyčlenený priestor mimo 
operačného priestoru štábu RTVS, vrátane ich označenia. 
 
7.4. RTVS sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy bude informovať partnera o plneniach RTVS, predmetom ktorých 
bude organizovanie a/alebo spolupráca na organizovaní akéhokoľvek podujatia obdobného charakteru ako Face of the year 
s celoslovenskou pôsobnosťou. 
 

 
Článok  VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 
8.1 RTVS je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy: 
 
 8.1.1 ak partner nebude zabezpečovať organizáciu súťaže v súlade s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve        
               alebo ak by spôsob jej organizácie a vyhodnocovania mohli byť spochybniteľné, 
 
 8.1.2 ak partner 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 partner alebo povolená 
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reštrukturalizácia, alebo ochranná známka stratí platnosť, alebo ak partner stratí vlastnícke právo k tejto ochrannej 
známke. 

 
8.2  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak u ktorejkoľvek z nich nastanú podstatné zmeny deklarovaných skutočností 
v  tejto zmluve, je strana, u ktorej k podstatnej zmene okolností prišlo, povinná bez meškania informovať druhú zmluvnú 
stranu, ktorá v takomto prípade má právo na odstúpenie od tejto zmluvy.  
 
8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručuje sa doporučene s doručenkou do vlastných rúk 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. Ak je písomnosť obsahujúca odstúpenie od zmluvy odoslaná v súlade 
s predchádzajúcou vetou, považuje sa za doručenú a odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po dni 
odoslania.  
V ostatných prípadoch nadobúda odstúpenie od zmluvy účinnosť dňom, keď zmluvný partner písomnosť obsahujúcu 
odstúpenie skutočne prevezme. 
 

 
 

Článok IX. 
Niektoré ďalšie dojednania zmluvných strán 

 
9.1 Touto zmluvou sa nezakladá právnická osoba ani združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Záväzky zmluvných 
strán sa obmedzujú iba na záväzky  výslovne touto zmluvou prevzaté. 
 
9.2 Postúpenie akejkoľvek splanej alebo nesplatnej pohľadávky, ktorá vyplynie z tejto zmluvy na tretiu osobu je neprípustné. 
 
9.3 Zmluvné strany si vzájomne garantujú, že žiadne neusporiadané nároky autorov, výkonných umelcov, prípadne iných 
osôb nebudú brániť výrobe a/alebo exploatácii diela. Všetky právne a ekonomické následky neusporiadania týchto nárokov 
znáša tá zmluvná strana, ktorá tieto nároky neusporiadala, hoci na to podľa ustanovení tejto zmluvy, prípadne podľa povahy 
veci je povinná. Strana porušujúca zmluvu je povinná nahradiť druhej  strane  vzniknutú škodu v celom rozsahu. 
 
 
9.4 Obchodné podmienky pre využitie akýchkoľvek komerčných prvkov v programe, prípadne v spojitosti s programom budú 
riešené separátnou zmluvou s Media RTVS s.r.o. – exkluzívnym obchodným zástupcom RTVS pre predaj komerčného 
a reklamného priestoru RTVS. 
 
9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak pri výrobe AVD partner  poruší povinnosti uvedené v tejto zmluve a dôjde k 
odvysielaniu  skrytej reklamy , prípadne k inému nežiaducemu konaniu, v dôsledku čoho bude RTVS uložená zo strany Rady 
pre vysielanie a retransmisiu pokuta, je partner povinný  túto pokutu uhradiť RTVS v celej  výške a zároveň sa zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú  pokutu   vo výške 20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR) za každé  poškodenie dobrého mena RTVS,  a 
to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  o  uložení pokuty. Tým sa partner  nezbavuje povinnosti nahradiť 
RTVS aj  vzniknutú škodu.  
  
9.6  Ak  partner  poruší niektorú z povinností dohodnutých v tejto zmluve  a odchýli sa od schváleného scenára  a/alebo 
nebude rešpektovať rozhodnutia dramaturga RTVS, v dôsledku čoho sa obsah programu dostane do rozporu so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi (predovšetkým právnymi predpismi upravujúcimi zákaz skrytej reklamy a iné požiadavky na 
obsah vysielania) je RTVS oprávnená program neodvysielať a toto jej konanie sa nebude považovať za porušenie ustanovení 
tejto zmluvy.   
 
9.9 RTVS má právo vykonávať priebežnú kontrolu realizácie AVD a to tak po stránke obsahovej, ako aj po stránke výrobno-
ekonomickej. Toto právo je RTVS oprávnená vykonávať prostredníctvom svojich poverených zástupcov. Z hľadiska 
obsahového je za RTVS tieto práva poverený vykonávať:  riaditeľ Centra hudby a špecializovaných programov a z hľadiska 
výrobno-ekonomického je za RTVS tieto práva poverený vykonávať: riaditeľ Sekcie výroby , prípadne nimi poverené osoby. 
Vo fáze praktickej realizácie výroby diela majú títo poverení zástupcovia RTVS z hľadiska obsahového pozíciu konzultanta 
a supervízora AVD  a z hľadiska výrobno-ekonomického predstavujú dohľad RTVS nad čerpaním finančného vkladu RTVS 
a využívaním poskytnutých personálnych a technických kapacít RTVS.  
Partner sa zaväzuje prípadné pripomienky RTVS od dramaturgie konzultovať a po obojstrannej dohode aj realizovať. 
 
9.10 RTVS na nekomerčné účely dodá partnerovi záznam AVD na nosiči DVD do 5 dní po odvysielaní podujatia.  

 
 
 

Článok  X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

 
10.1   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. 
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10.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.9.2012 v časti týkajúcej sa výroby audiovizuálneho diela. V časti 
týkajúcej sa použitia audiovizuálneho diela sa uzatvára na dobu trvania autorskoprávnej ochrany audiovizuálneho diela.  
 
10.3   Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
 
10.4  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. 
 
10.5  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. 
 
10.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch  rovnopisoch,  jeden rovnopis pre RTVS a jeden rovnopis pre  zmluvného 
partnera. 
 
10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená slobodne, 
vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku. 
 
10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
 
Príloha č. 1 – Rozpočet RTVS 
Príloha č. 2 – Rozpočet Ultramax, s.r.o. 
Príloha č. 3 – Technické preberacie podmienky programov 
 
 
 
 
Za Rozhlas a televíziu Slovenska:                                             Za Ultramax: 
 
 
 
 
 
 
               
V Bratislave, dňa ...................................                                    V Bratislave, dňa ..........................................    
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................              .................................................................. 
              Václav Mika                           Jana Drienová Jankovičová 
             generálny riaditeľ                          konateľka 
   Rozhlas a televízia Slovenska        Ultramax, s.r.o. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   ................................................................. 
                                                                                                                       Peter Drien 
                                                                                                                          konateľ 
                                                                                                                      Ultramax, s.r.o. 
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Príloha č. 1 – Rozpočet RTVS 
 

 
                                                            FACE  OF  THE  YEAR    

Rozpo čet RTVS 
Interné náklady                                                                 Externé náklady 

 Provys Rozdiel  Provys Rozdiel 
 20 385,37 -20 385,37  1 384,00 -1 384,00 

Provys Rozdiel Kalkulačná položka - názov Exter
ná 

Jednotie
k 

  Cena za  jednotku 

160,00 -160,00 Osvetľovač – externý Ano 20 8,00 EUR/hod 
184,00 -184,00 Strážna služba - externá Ano 40 4.6 EUR/hod 

1000,00 -1000,00 Satelitné vysielanie - výroba Ano 1 1000,0
0 

EUR/pou 

40,00 -40,00 Ostatné náklady - externé - televízia Ano    

40,00 -40,00 Cestovne,stravné,ubytovanie - tuzemské - výroba Ano 1 40,00 EUR/pou 
648,00 -648,00 Vedúci výrobného štábu - interný N 72 9,00 EUR/hod 
302,04 -302,04 Kameraman – interný N 36 8.39 EUR/hod 
207,12 -207,12 Zvukový majster - interný N 24 8.63 EUR/hod 
563,16 -563,16 Asistent zvuku - interný N 78 7.22 EUR/hod 
44,58 -44,58 Strihač – interný N 6 7.43 EUR/hod 

655,20 -655,20 Dramaturg – interný N 60 10.92 EUR/hod 
152,40 -152,40 Stavač – interný N 24 6.35 EUR/hod 
377,76 -377,76 Rekvizitár – interný N 48 7.87 EUR/hod 
51,84 -51,84 Kostymér – interný N 12 4.32 EUR/hod 
62,20 -62,20 Maskér – interný N 10 6.22 EUR/hod 
74,16 -74,16 Osvetľovač - interný ( hod) N 12 6.18 EUR/hod 

329,76 -329,76 Vodič – interný N 48 6.87 EUR/hod 
184,00 -184,00 Protipož. asistenčná služba  - televízia N    

8464,44 -8464,44 Prenosový voz - interný N    

5078,67 -5078,67 6 KPV N    

5078,67 -5078,67 6 KPV – prevádzka N 3 1692.8
9 

EUR/deň 

2389,95 -2389,95 3 KPV N    

2389,95 -2389,95 3 KPV BA13 - prevádzka N 3 796.65 EUR/deň 
995,82 -995,82 Zvukový voz - televízia N    

995,82 -995,82 Zvukový voz - prevádzka (nová cena) N 2 497.91 EUR/deň 
199,15 -199,15 DSNG - mob.prenos. súprava - interný N    

199,15 -199,15 DSNG - mob.prenos. súprava - prevádzka N 5 39.83 EUR/hod 
829,85 -829,85 Zariadenie prenosovej výroby N    

829,85 -829,85 Transponder N    

 

829,85 -829,85 Transponder – interný N 5 165.97 EUR/hod 
149,37 -149,37 Ostatné spojové zariadenia N    

149,37 -149,37 Prijímacia satelitná stanica N 3 49.79 EUR/hod 
647,28 -647,28 Kamery a špeciálna technika N    

647,28 -647,28 Kamery HD TV N    

647,28 -647,28 Kamera HD TV N 1 647.28 EUR/deň 
1195,00 -1195,00 Kamerový žeriav a pomoc. techn. N    

1195,00 -1195,00 Kamerová technika - interná N    

1195,00 -1195,00 Jimmy jib N    

1195,00 -1195,00 Jimmy jib – prevádzka - D N 4 298.75 EUR/deň 
3897,31 -3897,31 Osvetľovacia výprava - interná N    

1414,05 -1414,05 Osvetľovací prenosový voz N    

1414,05 -1414,05 Osvetľovací prenosový voz - prevádzka N 3 471.35 EUR/deň 
199,16 -199,16 Osvetľovacie prenosové vozidlo pomocné N    

 

199,16 -199,16 Osvetľovacie prenosové vozidlo pomocné N 2 99.58 EUR/hod 



Zmluva číslo: ZM2000898 

 9

2091,24 -2091,24 Agregát N    

2091,24 -2091,24 Agregát – prevádzka N 9 232.36 EUR/deň 
192,86 -192,86 Zariadenia osvetľovacej výprava N    

192,86 -192,86 Zariadenia osvetľov. výprava - interné N    

4,98 -4,98 Odraz. doska (BLENDA) N 1 4.98 EUR/deň 
68,38 -68,38 Sled.svetl.HMI 2500 ZOOM N 2 34.19 EUR/deň 
73,03 -73,03 Kino-flo 4x120 N 1 73.03 EUR/deň 
46,47 -46,47 RSM (reportážna súprava malá) N 1 46.47 EUR/deň 

1019,45 -1019,45 Štúdiová a zvuková výroba - televízia N    

597,48 -597,48 Zvukové pracoviská N    

597,48 -597,48 Ozvučovacia skupina N    

597,48 -597,48 Ozvučovacia skupina - interná N    

597,48 -597,48 TOSA - veľká N 12 49.79 EUR/hod 
421,97 -421,97 Zariadenia zvukovej techniky N    

421,97 -421,97 Zariadenia prenos. zvukovej techniky - interné N    

66,40 -66,40 Mikrofón dynamický - všetky typy+príslušenstvo N 10 6.64 EUR/deň 
16,60 -16,60 MIX pult reportážny - 2 N 1 16.6 EUR/deň 
16,60 -16,60 NAGRA N 1 16.6 EUR/deň 

1,99 -1,99 Rozboč.LINK N 1 1.99 EUR/deň 
1,66 -1,66 SIBENIC.TESLA 2-RAMENNY N 1 1.66 EUR/deň 

318,72 -318,72 Mikroport (všetky typy) za 1 kanál N 12 26.56 EUR/deň 
343,30 -343,30 Strižne a záznamová výroba N    

240,00 -240,00 Strižne - interné N    

240,00 -240,00 Nelineárne strižne N    

240,00 -240,00 HD - strihové pracovsko HD - FCP N 6 40,00 EUR/hod 
91,30 -91,30 Záznamové pracoviská N    

59,76 -59,76 Záznamové pracovisko 3,4,5,6,7,8 N 6 9.96 EUR/hod 
24,90 -24,90 Titulkovacie zariadenia N 3 8.3 EUR/hod 

6,64 -6,64 Záznam DVD N 4 1.66 EUR/hod 
12,00 -12,00 HD záznamové pracoviská N    

12,00 -12,00 HD - P2 - gear N 3 4,00 EUR/hod 
172,00 -172,00 Autodoprava - televízia N    

172,00 -172,00 Autodoprava - interná - televízia N    

172,00 -172,00 Mikrobus - RENTACAR - VW TRANSPORTER 8 
miestny (starý) 

N 400 .43 EUR/km 

 

40,00 -40,00 Ostatné náklady - televízia N    
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Príloha č. 2      Rozpočet Ultramax, s.r.o. 
 
 

1. Prenájom priestorov v SND na dva dni                                             20.000 eur 
2. Režiser a produkcia  od firmy Eibner                                                21.000 eur 
3. Svetlá a ozvučenie                                                                            15.000 eur 
4. Program a komplet účinkujúci                                                           30.000 eur 
5. Organizačný štáb zo strany Ultramaxu                                             10.000 eur 

/produkcia,obliekačky,hostesky,vizážisti,kaderníci,strážna služba,upratovačky a pod./ 
6. Kompletná VIP recepcia                                                                   10.000 eur 
7. Scenár, nakrúcanie  uputavok pre RTVS                                           6.000 eur 
8. Stavba scény a jej emontáž                                                               4.000 eur 
9. Bilboardová kampaň a ostatná mediálna kampaň                           10.000 eur 
10. Šitie modelov a módna show komplet                                             10.000 eur 

         Náklady spolu :                                                                                     136.000 eur 
       
 
Ostatné náklady na celú akciu, napr. ubytovanie, stravovanie všetkých učastníkov počas troch dní, cestovne náklady 
a letenky všetkých hostí, letenky na sústredenie na Krétu pre finalistky  a ostatné náklady predstavujú sumu: 
                                                                                                                          25.000 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3     Technické preberacie podmienky programov v Rozhlase a televízii Slovenska. 
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V tejto prílohe sú špecifikované požadované technicko-realizačné parametre programov v RTVS. Účelom tejto prílohy je 
zabezpečiť uspokojivý štandard v tejto oblasti. Táto príloha podlieha aktualizáciám v súlade s rozvojom a technickými 
zmenami v RTVS, organizačná zložka STV. V odôvodnených prípadoch RTVS môže udeliť výnimku z uvedených 
požiadaviek. Každá výnimka musí byť vopred dohodnutá písomne s vedúcim zamestnancom dotknutého technického útvaru 
Sekcie techniky  RTVS na druhom stupni riadenia. 
 
Prvá časť prílohy popisuje požiadavky na televízne programy v štandardnom rozlíšení (SDTV), druhá časť prílohy 
špecifikuje požiadavky na televízne programy vo vysokom rozlíšení (HDTV).  

1    Televízne programy v štandardnom rozlíšení (SDTV) 

 
1.1    Všeobecné technické požiadavky na obraz SDTV 

1. Všetky dodané obrazové signály alebo záznamy musia byť v štandarde 625  riadkov (576 aktívnych riadkov), 50 
polsnímkov, prekladané riadkovanie (576i/25) 

2. Obrazový signál musí zodpovedať príslušným štandardom EBU a ITU (ITU-R BT601). 
3. Úrovne zložiek obrazového signálu nesmú prekročiť dovolené odchýlky, stanovené odporučením EBU 103-2000.  
4. Je nutné dodržať parametre pre stred obrazu, akčnú bezpečnú oblasť a grafickú bezpečnú oblasť podľa 

odporučenia EBU R95. 
 
1.2    Požiadavky na nosi č záznamu programu SDTV 
1.2.1    Záznam programu musí by ť dodaný na nosi čoch  

a. kazeta Digital Betacam, alebo  
b. výnimočne kazeta Betacam SP.  

Poznámky:  

· Výnimka musí byť zdôvodnená a zo strany RTVS vopred schválená. 

· Záznam na nosiči musí byť v súlade s technickými špecifikáciami formátu Digital Betacam (prípadne Betacam 
SP), aby bola zaručená kompatibilita záznamu. 

· Sprievodný popis záznamu musí špecifikovať dodávateľa programu, názov programu, diel programu, zvukovú 
nastavovaciu úroveň,  formát obrazu a zvuku, usporiadanie zvukových kanálov, časové kódy pre začiatok 
a koniec nastavovacieho signálu a samotného programu, dátum, poznámky o spracúvaní (napr. o redukcii 
šumu, kompresii zvuku, prípadných chybách a pod.), meno prevádzkového technika. 

 
1.2.2    Pomer strán zaznamenaného obrazu 

· 16:9 anamorfne (Full Height Anamorphic, FHA) 
· Výnimočne 4:3. Výnimka musí byť opodstatnená a zdôvodnená a zo strany RTVS schválená. 
· Záznamy vo formáte letterbox a pillarbox nie sú prijateľné. 

 
1.2.3    Usporiadanie záznamu 
Záznam na nosiči musí byť usporiadaný nasledovne: 

· časový kód (špecifikovaný v bode 1.2.5) 

· Merná časť pásu v trvaní 1min. 30 s obsahujúca: 

· Farebné pruhy 100/75 a  

· Zvukový merný signál (špecifikovaný v bode1.2.4)  

· 30 s čierna v obraze, ticho 

· Záznam programu 

· 30 s čierna v obraze, ticho 
Poznámka: Toto usporiadanie platí aj v prípade ďalších nosičov, ak program je na dvoch alebo viacerých nosičoch. 
 
1.2.4    Zvukový merný signál   
1 kHz, sínusový priebeh, musí byť zaznamenaný v každej zvukovej stope, v ktorej je nahraný programový zvuk, a to s  
úrovňou: 

· -18 dBFS pri formáte Digital Betacam  

· +6 dBu (1,55 Vef) pri formáte Betacam SP 
· V prípade sterea odporúčame používať prerušovaný signál pre A1 (ľavý kanál) podľa EBU Tech 3304 

 
1.2.5    Časový kód LTC a VITC 
Záznam na nosiči musí obsahovať : 

· Pozdĺžny časový riadiaci kód LTC  
· časový kód VITC v riadkoch 19 a 21 

Poznámky: 
· Časová informácia oboch časových kódov sa musí zhodovať. 
· Oba časové kódy musia byť synchrónne s obrazom, v súlade so štandardom EBU N12-1994 a zaznamenané tak, 

aby sa zaručila kompatibilita záznamu. 
· Oba časové kódy musia byť zaznamenané v celej dĺžke záznamu súvisle a vzostupne až po koniec čiernej 30 

sekundovej časti na konci záznamu. Zaznamenaný časový kód nesmie prechádzať cez nulovú hodnotu.  
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· Odporúčame, aby záznam programu sa začal od časového kódu 10:00:00:00 (desať hodín). Ak program je na 
viacerých nosičoch na ďalšom nosiči sa zopakuje posledná minúta programu z predošlého  nosiča a treba pritom 
pokračovať s časovým kódom od nasledujúcej celej hodiny (napr. na druhom nosiči pokračovať od časového kódu 
12:00:00:00, ak koniec záznamu na prvej kazete mal časový kód napr. 11:28:00:00). Okrem bežných údajov v 
sprievodnom popise záznamu sa musí uviesť aj časový kód pre koncový a začiatočný snímok, v ktorom sa má 
program nadviazať.  

 
1.3    Všeobecné technické požiadavky na zvuk progr amov SDTV 
Pomer k podmazovej hudbe a ruchom musí byť nastavený tak, aby komentár a/alebo dialógy boli vždy jasne zrozumiteľné. 
Ak umelecký zámer nevyžaduje iný prístup, subjektívna hlasitosť má byť vyrovnaná v celom programe. 
 
1.3.1    Úroveň zvuku programov pri formáte Digital Betacam  
Funkcia Emphasis záznamového stroja Digital Betacam pri zázname zvuku nesmie byť zapnutá. 
 
1.3.1a   Meranie meradlom skutočnej špičkovej hodnoty (true digital peak) digitálneho signálu: 

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: -15 dBFS,  

· Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : -12dBFS  

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu  byť do: -21 dBFS, 
ojedinelé špičky podmazovej hudby max. -18dBFS 

Poznámky:  

· Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný 
potenciometer je v stave „1:1“). 

· Uvedené hodnoty ukazujú aj orientačné meradlá zvukovej úrovne, ktorými sú stroje Digital Betacam vybavené. 
 

1.3.1b   Meranie po D/A prevode (podľa SMPTE RP155) meradlom kvázi - špičkovej úrovne programu (quasi - peak 
program meter) podľa DIN45406 : 

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: +6dB,  

· Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : +9dBu  

· Namerané pravidelné špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do:    0 dB, ojedinelé špičky 
podmazovej hudby max. +3dB. 

Poznámky:  

· Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný 
potenciometer je v stave „1:1“). 

· Namerané špičkové zvukové úrovne programu pri použití klasických kvázi - špičkových meradiel podľa 
DIN45406 môžu byť až o 3dB nižšie než hodnoty skutočných digitálnych špičiek (EBU R68-2000). Tento 
rozdiel je preto uplatnený medzi predpismi (1.3.1a) a (1.3.1b). 

· RTVS, pri prevode digitálneho zvuku do alebo z analógového tvaru, používa A/D a D/A prevodníky podľa 
stupnice SMPTE RP155 

· Po D/A prevode digitálneho zvuku o úrovni -18dBFS podľa stupnice SMPTE RP 155 dostaneme analógový 
signál s úrovňou +6dB, t.j. 1,55 Vef pre sínusový signál.  

 
1.3.2    Úroveň zvuku programov pri formáte Betacam SP:  
Meranie meradlom kvázi - špičkovej úrovne programu (quas i- peak program meter) podľa DIN45406 : 

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: +6dB,  

· Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : +9dB  

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do:    0 dB, 
ojedinelé špičky podmazovej hudby max. +3dB. 

Poznámky:  

· +6dB zodpovedá 1,55Vef pre sinusový signál  
· Ide o zvukové úrovne merané meradlom kvázi-špičkovej úrovne (ppm) podľa DIN45406 

· Systém Dolby NR, ktorý tvorí súčasť systému Betacam SP, musí byť zapnutý pri zázname a reprodukcii 
zvuku. 

 
1.3.3    Usporiadanie zvukových stôp 
Stereo zvuk 

· A1 (CH1) ....................... Stereo hlavný zvuk, Ľavý kanál (L),  
· A2 (CH2) ....................... Stereo hlavný zvuk, Pravý kanál (R) 
· A3 (CH3), A4 (CH4) ...... (*) Podľa dohody s STV napr. M&E (Music&Effects) 

Poznámky:  

· (*) Na základe dohody s RTVS zvukové stopy usporiadať prednostne podľa odporučenia EBU R48-2005. 

· Musí byť dodržaný správny fázový vzťah zvuku v príslušných zvukových kanáloch. 
 
Mono zvuk má byť v Dual Mono formáte 

· A1, (CH1) ..... Mono zvuk identický s A2 

· A2 (CH2) ...... Mono zvuk identický s A1 
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Poznámka: 
· Rozdiel úrovne A1 a A2 nesmie byť väčší ako 1 dB a fázový rozdiel medzi kanálmi pri 10 kHz nesmie byť 

väčší ako 15°.  

Ak záznam na nosiči Digital Betacam obsahuje viackanálový zvuk 5.1, platí usporiadanie podľa bodu 2.4.3 tejto prílohy 
a zvukový merný signál je podľa bodu 2.3.2 tejto prílohy. 

 

1.3.4    Synchrónnos ť zvuku a obrazu (A/V) 
Podľa EBU R37-2007, presnosť dielčej A/V synchronizácie na každom úseku výroby programu má byť v rozsahu:  

· zvuk predbieha obraz maximálne o 5 ms 

· zvuk je oneskorený za obrazom maximálne o 15 ms. 
Na výstupe určenom na vysielanie programu musí byť celková, finálna presnosť A/V synchronizácie v rozsahu: 

· zvuk môže byť v predstihu pred obrazom maximálne o 40 ms 

· zvuk môže byť oneskorený za obrazom maximálne o 60 ms.  
 
1.4   Posudzovanie subjektívnej technickej kvality p rogramov SDTV 
Okrem kontroly dodržania vyššie uvedených požiadaviek, RTVS vyhodnocuje aj subjektívnu technickú kvalitu obrazu 
a zvuku programov v zmysle kritérií ITU-R BT.500 podľa nasledovnej 5 stupňovej klasifikácie: 

· 5 -- Výborná kvalita:            poruchy alebo nedostatky v obraze a zvuku sú takmer nepozorovateľné 

· 4 -- Dobrá kvalita:                pozorovateľné, ale nerušiace poruchy alebo nedostatky 

· 3 -- Prijateľná kvalita:          mierne rušivé poruchy alebo nedostatky 

· 2 -- Nízka kvalita:                rušivé poruchy alebo nedostatky 

· 1 -- Nedostatočná kvalita:   veľmi rušivé poruchy alebo nedostatky 
 
V RTVS použiteľné sú programy SDTV s kvalitatívnym hodnotením 5, 4 alebo 3.  
V RTVS iba výnimočne použiteľné sú programy SDTV s kvalitatívnym hodnotením 2  (*) 
V RTVS nepoužiteľné sú programy SDTV s kvalitatívnym hodnotením 1. 
 
 (*) Výnimky v súvislosti s nedostatočnou technickou kvalitou časti programu môže RTVS udeliť, ak ide o 
záujem na základe:  

· umeleckej hodnoty materiálu, 

· historickej hodnoty materiálu, 

· aktuality materiálu, 
ak príslušný materiál nie je dostupný vo vyššej kvalite. 

2    Televízne programy vo vysokom rozlíšení (HDTV) 

2.1    Všeobecné akvizi čné požiadavky 
2.1.1    Zdrojový HDTV materiál 
Aspoň 75 % programu musí tvoriť zdrojový HD materiál, pričom pre akvizíciu tohto HD materiálu sa odporúča vzorkovanie 
aspoň 4:2:2, používanie kamier s 3CCD optickými senzormi o veľkosti aspoň 1/2“ a nasledovné rozlíšenia:  

· raster 1280 x 720,   progresívne 50 snímkov/s    (720p/50),   alebo 

· raster 1920 x 1080, prekladane 25 snímkov/s    (1080i/25). 
Poznámky: 

· HDTV materiál môže pochádzať aj z 35mm (a širšieho) filmu, ak originálny negatív je čistý a je priamo 
konvertovaný do použiteľného HDTV rozlíšenia. 

· Vhodnosť typu kamery pracujúcej v HDTV rozlíšení 720 riadkov musí schváliť RTVS.  

· Pre podrobnejšie informácie pozrite EBU-Tech 3299, SMPTE S274-2008, ITU-R BT709-5. 
 
2.1.2    Zdrojové materiály s nižším rozlíšením 
Materiál z nasledovných zdrojov sa v programe považuje za zdrojový materiál s nižším rozlíšením a používanie takéhoto 
zdrojového materiálu v programe je obmedzené: 

· formát HDV 

· formát AVCHD 

· kamery s optickými 3CCD senzormi menšími než ½.“ (Pozn.: V prípade priaznivých optických podmienok 
natáčania, po dohode s RTVS, sú akceptovateľné vhodné typy 3CCD 1/3“ kamier) 

· konverzia z filmu 16mm a Super16mm (Super 16 type W, Ultra-16).  

· záznamové formáty typu Intra-Frame s komprimovaným dátovým tokom nižším než 100Mb/s 

· záznamové formáty typu Inter-Frame s komprimovaným dátovým tokom nižším než 50Mb/s 

· kodeky nelineárnych strihových programov s komprimovaným dátovým tokom nižším než 160Mb/s. (Výnimka je 
možná iba po dohode s RTVS). 

· Príspevky trasované cez prenosové kanály s dátovým tokom menším než: 

· 30Mb/s  pre MPEG2, 

· 20Mb/s pre MPEG4 a 
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· 80Mb/s pre JPEG2000 

· Upkonverzia z SD materiálu 
Poznámka: Pri upkonverzii z SD materiálu sa vyžaduje použitie kvalitného upkonvertora. Nesmie sa použiť 
upkonvertor zabudovaný v záznamových strojoch, ani upkonverzia využitím nelineárnych strihových programov. 

 
2.1.3    Obmedzenie používania zdrojového materiálu  s nižším rozlíšením v programoch HDTV 
Ak sa v programe použije zdrojový materiál s nižším rozlíšením (ZMNR), ten musí prirodzene zapadnúť do celkového 
kontextu programu. ZMNR nesmie tvoriť viac než 25% celkového času programu, pričom jednotlivé segmenty ZMNR nesmú 
mať dobu trvania dlhšiu než 5 minút v ľubovoľnom 15 minútovom intervale programu.  
 
 
2.1.4   Bezpečné oblasti obrazu v programoch HDTV 
Je nutné dodržať parametre pre stred obrazu, akčnú bezpečnú oblasť a grafickú bezpečnú oblasť podľa odporučenia EBU 
R95-2008. 
 
2.1.5    Posudzovanie subjektívnej technickej kvalit y programov HDTV 
Pri akvizícii zdrojového materiálu aj pri post - produkcii sa vyžaduje aplikácia takých technicko-realizačných postupov, ktoré 
zabezpečia dostatočnú výslednú kvalitu programov HDTV. RTVS vyhodnocuje subjektívnu technickú kvalitu obrazu a zvuku 
programov HDTV v zmysle kritérií ITU R BT.500 podľa nasledovnej 5-stupňovej klasifikácie: 
 

· 5 -- Výborná kvalita:          poruchy alebo nedostatky v obraze a zvuku sú takmer nepozorovateľné 

· 4 -- Dobrá kvalita:              pozorovateľné, ale nerušiace poruchy alebo nedostatky 

· 3 -- Prijateľná kvalita:        mierne rušivé poruchy alebo nedostatky 

· 2 -- Nízka kvalita:              rušivé poruchy alebo nedostatky 

· 1 -- Nedostatočná kvalita: veľmi rušivé poruchy alebo nedostatky 
 
V RTVS použiteľné sú programy HDTV s kvalitatívnym hodnotením 5, 4 alebo 3.  
V RTVS nepoužiteľné sú programy HDTV s kvalitatívnym hodnotením 2 alebo 1. 
 
Výnimky v súvislosti s nedostatočnou technickou kvalitou časti programu môže RTVS udeliť, ak ide o 
záujem na základe: 

· umeleckej hodnoty materiálu, 

· historickej hodnoty materiálu, 

· aktuality materiálu, 
ak príslušný materiál nie je dostupný vo vyššej kvalite. 
 
2.2    Akceptované záznamové nosi če, kodeky a rozlíšenia programov HDTV 
RTVS pre vysielanie akceptuje programy HDTV dodané na záznamových nosičoch a pri použití kodekov a rozlíšení, ktoré 
sú uvedené v bodoch 2.2.1 až 2.2.3 tejto prílohy.  
Záznam na nosiči musí byť v súlade s technickými špecifikáciami výrobcu, aby bola zaručená použiteľnosť záznamu. 
Sprievodný popis záznamu musí špecifikovať dodávateľa programu, názov programu, diel programu, zvukovú nastavovaciu 
úroveň,  formát obrazu a zvuku, usporiadanie zvukových kanálov, časové kódy pre začiatok a koniec nastavovacieho 
signálu a samotného programu, dátum,  poznámky o spracúvaní (napr. o redukcii šumu, kompresii zvuku, prípadných 
chybách a pod.), meno prevádzkového technika. 
 
2.2.1    Kazeta HDCAM  
Rozlíšenie obrazu: 1080i25, 1080p25     
Ďalšie požiadavky sú špecifikované v bode 2.3 tejto prílohy. 
 
2.2.2    P2 karta 
Kompresia:  

· DVCPRO HD,  

· AVC-Intra 100,  

· AVC-Intra 50 – iba so súhlasom RTVS 
Rozlíšenie obrazu: 720p50, 1080i25 
 
2.2.3    Záznam na pevnom disku 
Bez kompresie alebo s kompresiou:  

· Apple ProRes 422 (HQ),  

· Apple ProRes 422,  

· Apple Prores 422 (LT) – iba so súhlasom RTVS,  

· AVC-Intra 100,  

· AVC-Intra 50 – iba so súhlasom RTVS,  

· JPEG2000 
Rozlíšenie obrazu: 720p50, 1080i25 
V záujme zaručenia správneho transferu RTVS musí vopred odsúhlasiť vhodnosť použitého pevného disku, kodeku 
a interfejsu.  
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2.3    Špecifikácia záznamu na páske HDCAM 
2.3.1    Usporiadanie záznamu na páske HDCAM 
Záznam na páske HDCAM musí byť usporiadaný nasledovne: 

· časový kód (špecifikovaný v bode 2.3.3 tejto prílohy)  

· merná časť pásu v trvaní 1min. 30 s obsahujúca: 

· Farebné pruhy 100/75 a  

· Zvukový merný signál (špecifikovaný v bode 2.3.2 tejto prílohy)  

· 30 s. čierna v obraze, ticho 

· záznam programu, (zvuk je špecifikovaný v bode 2.4 tejto prílohy) 

· 30 s čierna v obraze, ticho 
Poznámka: Toto usporiadanie platí aj v prípade ďalších nosičov, ak program je na dvoch alebo viacerých nosičoch 
 
2.3.2    Zvukový merný signál na páske HDCAM 
Zvukový merný signál musí byť zaznamenaný v každej zvukovej stope, v ktorej je nahraný programový zvuk, a to 
nasledovne: 

· pri stereo zvuku programu:1 kHz, sínusový priebeh, -18 dBFS, odporúčame používať prerušovaný signál pre A1 
(ľavý kanál) podľa EBU tech 3304.  

· pri použití zvuku 5.1 kódovaného v Dolby E: merné signály BLITS podľa EBU Tech 3304 
 
2.3.3    Časový kód LTC a VITC na páske HDCAM 
Záznam na nosiči musí obsahovať:  

· pozdĺžny časový riadiaci kód LTC  
· časový kód VITC v riadkoch 19 a 21 

Poznámky: 
· Časová informácia oboch časových kódov sa musí zhodovať. 
· Oba časové kódy musia byť synchrónne s obrazom, v súlade so štandardom EBU N12-1994 a zaznamenané tak, 

aby sa zaručila kompatibilita záznamu. 
· Oba časové kódy musia byť zaznamenané v celej dĺžke záznamu súvisle a vzostupne až po koniec čiernej 30 

sekundovej časti na konci záznamu. Zaznamenaný časový kód nesmie prechádzať cez nulovú hodnotu.  
· Odporúčame, aby záznam programu sa začal od časového kódu 10:00:00:00 (desať hodín). Ak program je na 

viacerých nosičoch, na ďalšom nosiči sa zopakuje posledná minúta programu z predošlého nosiča a treba pritom 
pokračovať s časovým kódom od nasledujúcej celej hodiny (napr. na druhom nosiči pokračovať od časového kódu 
12:00:00:00, ak koniec záznamu na prvom nosiči mal časový kód napr. 11:28:00:00). Okrem bežných údajov v 
sprievodnom popise záznamu sa musí uviesť aj časový kód pre koncový a začiatočný snímok, v ktorom sa má 
program nadviazať.  

 
2.4    Zvuk programov HDTV 
Pomer k podmazovej hudbe a ruchom musí byť nastavený tak, aby komentár a/alebo dialógy boli vždy jasne zrozumiteľné. 
Ak umelecký zámer nevyžaduje iný prístup, subjektívna hlasitosť má byť vyrovnaná v celom programe.  
Zvuk môže byť: 

· stereo  podľa bodu 2.4.2 tejto prílohy alebo  

· viackanálový (5.1)  podľa bodu 2.4.3 tejto prílohy. 
 
2.4.1    Úroveň zvuku programu 
2.4.1a   Meranie meradlom skutočnej špičkovej hodnoty (true digital peak) digitálneho signálu: 

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: -15 dBFS,  

· Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : -12dBFS  

· Namerané, bežne sa vyskytujúce špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu  byť do:  -21 dBFS, 
ojedinelé špičky podmazovej hudby max. -18dBFS. 

Poznámky:  

· Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný 
potenciometer je v stave „1:1“). 

· Uvedené hodnoty ukazujú aj orientačné meradlá zvukovej úrovne, ktorými sú stroje HDCAM vybavené. 
 

2.4.1b   Meranie po D/A prevode (podľa SMPTE RP155) meradlom kvázi - špičkovej úrovne programu (quasi - peak 
program meter) podľa DIN45406 : 

· Namerané bežné špičkové hodnoty zvukovej úrovne komentára/dialógov môžu byť do: +6dB,  

· Namerané ojedinelé (nie trvalé) špičkové hodnoty zvuku môžu byť do : +9dB  

· Namerané pravidelné špičkové hodnoty zvukovej úrovne podmazovej hudby môžu byť do:  0 dB, ojedinelé špičky 
podmazovej hudby max. +3dB. 

Poznámky:  

· Meranie sa realizuje na zvukovom výstupe stroja bez úpravy reprodukovanej zvukovej úrovne (príslušný 
potenciometer je v stave „1:1“). 
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· Namerané špičkové zvukové úrovne programu pri použití klasických kvázi - špičkových meradiel podľa 
DIN45406 môžu byť až o 3dB nižšie než hodnoty skutočných digitálnych špičiek (EBU R68-2000). Tento 
rozdiel je preto uplatnený medzi predpismi 2.4.1a) a 2.4.1b) tejto prílohy. 

· RTVS, pri prevode digitálneho zvuku do alebo z analógového tvaru, používa A/D a D/A prevodníky podľa 
stupnice SMPTE RP155 

· Po D/A prevode digitálneho zvuku o úrovni -18dBFS podľa stupnice SMPTE RP 155 dostaneme analógový 
signál s úrovňou +6dB, t.j. 1,55 Vef pre sínusový signál.  

 
2.4.2    Stereo zvuk 

· A1 (CH1) ....................... Stereo hlavný zvuk, Ľavý kanál (L),  
· A2 (CH2) ....................... Stereo hlavný zvuk, Pravý kanál (R) 
· A3 (CH3) a A4 (CH4) .... (*) na základe dohody s RTVS napr. M&E  (Music & Effects)  

(*) Na základe dohody s RTVS zvukové stopy usporiadať prednostne podľa odporučenia EBU R48-2005. 

 
2.4.3    Viackanálový zvuk (5.1) na páske HDCAM 
Multikanálový (5.1) zvuk musí byť zakódovaný do Dolby E v prípade kaziet HDCAM. Usporiadanie stôp je nasledovné: 

· A1 (CH1) ....................... Stereo hlavný zvuk, Ľavý kanál (L),  
· A2 (CH2) ....................... Stereo hlavný zvuk, Pravý kanál (R) 
· A3 (CH3) a A4 (CH4) .... Zvuk (5.1) zakódovaný v Dolby E. 

Poznámky:  
· Kanály v rámci Dolby E sú priradené nasledovne: 

· Dolby E - Kanál 1 .............. Predný ľavý kanál           (Front Left) 
· Dolby E - Kanál 2 .............. Predný pravý kanál         (Front Right) 
· Dolby E - Kanál 3 .............. Stredný kanál                 (Center) 
· Dolby E - Kanál 4 .............. Nízkofrekvenčný kanál  (LFE) 
· Dolby E - Kanál 5 .............. Zadný ľavý kanál            (Surround Left) 
· Dolby E - Kanál 6 .............. Zadný pravý kanál          (Surround Right) 
· Dolby E - Kanál 7 .............. Podľa dohody s RTVS 
· Dolby E - Kanál 8 .............. Podľa dohody s RTVS 

· Zakódované zvuky v toku Dolby E musia byť na páske synchrónne s obrazom a stereo hlavným zvukom.  
Poznámka: Keď sa zhráva z pásky, na výstupe zariadenia HDCAM je obraz synchrónny so stereo 
hlavným zvukom, dekodér Dolby E však zavádza 1-snímkové oneskorenie. Z toku Dolby E dekódované 
zvuky budú preto o 1 snímku oneskorené voči zhrávanému obrazu a stereo hlavnému zvuku. RTVS 
s týmto oneskorením počíta a bude ho kompenzovať v procese ďalšieho spracúvania signálov. 

· Už 30 s. pred začiatkom programu, pokračujúc programom a aspoň 30 s po ukončení programu má byť 
zaznamenaný signál Dolby E kontinuálny. 

 
2.4.4    Synchrónnos ť zvuku a obrazu (A/V) 
Podľa EBU R37-2007, presnosť dielčej A/V synchronizácie na každom úseku výroby programu má byť v rozsahu:  

· zvuk predbieha obraz maximálne o 5 ms, 

· zvuk je oneskorený za obrazom maximálne o 15 ms. 
Na výstupe určenom na vysielanie programu musí byť celková, finálna presnosť A/V synchronizácie v rozsahu: 

· zvuk môže byť v predstihu pred obrazom maximálne o 40 ms 

· zvuk môže byť oneskorený za obrazom maximálne o 60 ms.  
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