
Vážení kolegovia poslanci a pán hlavný kontrolór. 

 

Najskôr vám chcem do Nového roku zaželať veľa zdravia a šťastia, a v poslaneckej funkcii 
aj veľa odvahy na riešenie ťažkých problémov. 

 

Na poslednom OZ 21.12.2015 sme za účasti 6tich poslancov schvaľovali zmluvu s TES 
Media o poskytovaní retransmisie pre účastníkov KDS. Pred hlasovaním o zmluve som 
požiadal poslaneckým návrhom o zmenu rozpočtu v príslušných položkách. Namietal som 
výšku mesačného poplatku za jedného účastníka 4,35Eur. Mal som k dispozícii výpočet 
poplatku z obce Lipt. Porúbka, kde najväčšiu časť poplatku tvoria prevádzkové náklady 
2,303Eur (celá zmluva aj s výpočtom nákladov je zverejnená a voľne prístupná). Starosta 
vysvetľoval, že aj náš poplatok obsahuje prevádzkové náklady, a že nám výpočet ceny pošle 
po zasadnutí OZ. /Výpočet sme naozaj hneď po OZ dostali, keď som si však výpočet 
preštudoval a porovnal, zistil som, že je to len pôvodný neaktuálny návrh. Tento vychádzal z  
účastníckeho poplatku vo výške 2Eur, vtedy mala byť strata prevádzkovateľa 2,40Eur. Reálne 
je však poplatok 4,35eur, teda strata je reálne 0,05Eur. Ale pýtam sa prečo sme ho nemali už 
dávno, veď je podstatou celej zmluvy a bol vytvorený už pred tromi mesiacmi 24.9.2015, čiže 
dávno pred zostavením rozpočtu./  

Zmluva sa vzťahuje len na retransmisiu a vôbec nerieši vysielanie tzv. INFO TV, na ktorej 
prevádzku má v niektorých obciach spoločnosť TES Media licenciu TD/121. Starosta vysvetlil, 
že teraz ide len o to, aby nebol rozvod KDS s retransmisiou od polnoci Silvestra bez signálu 
a ostané sa bude riešiť ďalších zastupiteľstvách. Naše návrhy teda logicky smerovali 
k položkám rozpočtu, kde v roku 2016 rozdiel medzi príjmom a výdajom cez 10.400Eur: 

OBEC PRIBYLINA - rozpočet obce na rok 2016 

Plnenie 
rozpočtu   

2013 

Plnenie 
rozpočtu 

2014 

Schválený 
rozpočet 

2015 

Predpoklad  
2015 

Rozpočet 
2016 

Výdaj v € 

Text 

Televízia:           

Výdaj:           

Televízny káblový rozv. - elektr.en. 379,56 374,87 380,00 330,00 343,00 

TKR - údržba 1 732,69 1 329,95 3 000,00 1 600,00 220,00 

TKR - nájom stĺpy SSE 970,20 970,20 971,00 1 573,00 1 573,00 

Miestne televízne vysielanie - dohody 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 

Odvody ZP a SP z odmien za miestne vys. 2 411,27 2 411,30 2 412,00 1 823,00 1 324,00 

Výdaj spolu: 12 520,85 12 268,42 13 963,00 12 676,00 10 810,00 

Príjem:           

Káblová televízia 6 026,00 5 650,00 5 824,00 5 354,00 384,00 

Príjem spolu: 6 026,00 5 650,00 5 824,00 5 354,00 384,00 

            

Rozdiel: -6 494,85 -6 618,42 -8 139,00 -7 322,00 -10 426,00 

 Keďže naše návrhy boli úplne ignorované, mali sme právo opustiť rokovanie OZ a 
rokovanie by skončilo. Po prísľube starostu, že vysielanie bude riešené samostatne neskôr 
sme zotrvali, a tým umožnili schválenie zmluvy na plynulé poskytovanie retransmisie. 

Okrem retransmisie súhlasím aj s vysielaním v KDS, ale len keď bude vyvážené, 
transparentné, také čo nebude rozdeľovať, ale spájať ľudí, veď ho platia všetci. Aby bolo  



kontrolovateľné a za cenu, ktorú určí súťaž na dodávku takejto služby. Ďalších 3.000Eur je 
potrebných doplatiť z rozpočtu obce na vysielanie v roku 2016 oproti -7.300Eur z roku 2015. 

Cez sviatky som sa bližšie pozrel na doterajšiu situáciu nášho „miestneho televízneho 
štúdia“. /K objektívnosti, tohto média všeobecne, či teraz pri publikovaní cez oficiálnu 
stránku obce sa ani netreba vyjadrovať, len opäť zopakujem, že toto bolo zrejme plne 
platené aj počas nevysielania z daní všetkých Pribylincov./ Zistil som tu niekoľko závažných 
skutočností. Nechávam vám ich na vaše posúdenie v zmysle platnej legislatívy. 

 

Máme platný poriadok odmeňovania, ktorý sa vzťahuje aj na ďalších občanov, ktorí sa 
podieľajú na plnení úloh obce. Náš poriadok odmeňovania hovorí o sporadickom uzatváraní 
pracovných dohôd a ďalej sa odoláva na zákonník práce. 

Zamestnanec Miroslav Števček má už po siedmi krát pravidelne bez prestávky 
a uzatvorenú takúto dohodu. Vždy na celý rok od 1.1.2009 do 31.12.2015: 

dohodu o vykonaní práce /§ 226 ZP/ 

1. Dojednaná pracovná úloha:  Spracovanie a tvorba miestneho televízneho vysielania. 

(všetky dohody sú v prílohe) 

Jeho cena práce je už pravidelne rozpočtovaná na sumu 9.312Eur čo je 26,60Eur/hod práce. 

 

Podľa zákonníka práce v znení neskorších predpisov § 223 

(1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb 
výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní 
práce)..... 

(4) Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa 
autorského zákona. 

Autorským dielom je aj audiovizuálne dielo. Výsledkom jeho pracovnej činnosti je DVD 
nosič s obsahom televízneho vysielania. Obec DVD prehráva v káblovom distribučnom 
systéme a požičiava na požiadanie občanom. 

§ 224 

(1) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä  

b) vykonávať práce osobne, 

 

Podľa vyššie uvedeného si myslím, že spracovanie a tvorba miestneho televízneho 
vysielania je činnosť, ktorá je predmetom ochrany podľa autorského zákona. Podľa 
autorského zákona sú takými aj výroba zvukovo-obrazových záznamov. 

Podľa mňa, ak nikde a nikdy nie je definované „miestne televízne štúdio“ čiže nemá 
definovanú náplň a štruktúru, ale samo sa definuje ako viacčlenný orgán mohlo by to 
navodzovať pocit z čierneho zamestnávania, lebo to odporuje podmienke, keď je 
zamestnanec povinný práce vykonávať osobne. 

 

Najdôležitejšie skutočnosti som nechal na záver: 

1. Jedine uzatvorenie zmluvy na vytvorenie a používanie autorského diela, umožňuje 
zákonné použitie takéhoto diela, pretože dielo je stále vlastníctvom autora. Aj slovenský 



rozhlas si na takéto vytváranie programu uzatvára: zmluvy na vytvorenie diela a licenčnú 
zmluvu na použitie diela (v prílohe) 

2. Myslím, si že na spracovanie a tvorbu miestneho televízneho vysielania nie je možné 
uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti, lebo výsledok práce je stále vlastníctvom autora a nie 
vlastníctvom našej obce. Nielenže budeme v súlade s právom, ale najmä ušetríme. Takáto 
zmluva je pre obec hospodárnejšia. Zo zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy sa 
neodvádzajú odvody, čo by v našom prípade znamenalo úsporu skoro 3.000Eur. Odvody tu 
obec odvádza už asi od roku 2012, teda za 4 roky.  

3. Presné určenie toho, akú programovú službu a rozsah má vysielanie obsahovať, môže 
v konkurencii priniesť ďalšiu úsporu výdajov obce. Predsa je luxus vysielať, len preto aby sme 
vysielali, potom sa stáva, že sa pozeráme 5minút na pobehujúceho psa alebo diviaka, či na 
akcie, ktoré len pramálo súvisia s našou obcou. 

 

Ďakujem vám za váš čas. 

 

Ing. Martin Jurčo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Príloha: 
 

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A VÝHRADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA 

uzatvorená v zmysle zák. čís. 618/2003 Z.z. /Autorský zákon / v znení neskorších 
predpisov 

Číslo zmluvy:ZH11000260 Administrátor zmluvy: Mgr. Beáta Vadovičová 

Útvar / Stredisko: Rádio_FM/230 

Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna č.1, 817 55 Bratislava 

Štatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka 

IČO: 47 232 480 

DIČ: 2023169973 

Banka: Tatra banka a.s. Bratislava 

Číslo účtu: 2624455221/110 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Po, 

Vložka č.: 1922/B 

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

a 

Autor: Martina Uličná nar.: xxx 

bytom: xxx rod.číslo: xxx 

Bankové spojenie: xxx 

číslo účtu: xxx špec.symbol: 

(ďalej len autor) 

Čl. I. 



VÝKLAD POJMOV 

1.1 Pre potreby tejto zmluvy sa autorským dielom rozumejú všetky pôvodné rozhlasové 
programy, 

ktoré boli vytvorené na základe tejto zmluvy medzi nadobúdateľom a autorom. 

1.2 Autor je fyzická osoba, ktorý samostatnou tvorivou činnosťou vytvoril autorské dielo, 

objektívne vyjadrené v akejkoľvek vnímateľnej podobe. 

1.3 Použitím autorského diela sa rozumie také nakladanie s autorským dielom, ku 
ktorému udelil 

súhlas autor ako výhradný držiteľ autorských práv. 

1.4 Autorským právom autora sa rozumie výhradné právo autora nakladať s dielom, 
najmä právo 

rozhodnúť o jeho uverejnení, udelení súhlasu na použitie autorského diela, ako aj právo 
na 

ochranu osobnosti a právo na autorskú odmenu a nedotknuteľnosť svojho diela. 

1.5 Autorskou odmenou sa pre potreby tejto zmluvy rozumie odmena, dojednaná touto 
zmluvou, 

ktorá je autorskou odmenou za vytvorené dielo , za právo dielo používať, rozširovať, 
nakladať 

s autorským dielom v rozsahu oprávnení uvedených v čl. IV. tejto zmluvy. 

1.6 Nadobúdateľom sa pre potreby tejto zmluvy rozumie nadobúdateľ, ktorý nadobudol 
práva 

rozširovať a používať autorské dielo podľa tejto zmluvy. 

1.7 Škodou sa rozumie majetková ujma vyjadrená v peniazoch. 

1.8 Zodpovednosťou za škodu sa rozumie zavinené protiprávne konanie (protiprávny 
úkon), 

dôsledkom ktorého vznikla škoda. 

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Autor sa zaväzuje touto zmluvou vytvoriť pre nadobúdateľa autorské dielo pre 
Centrum 

spravodajstva SRo a Rádio_FM. 

Centrum spravodajstva SRo: 

- Aktuálne športové spravodajstvo pre Rádio Slovensko, a to pondelok až piatok o 7:00 

hod. (2011_01_0_05_00587_001) 

- Aktuálne športové spravodajstvo pre Rádio_FM podľa platnej programovej štruktúry, 

a to pondelok až piatok v časoch: 6:35, 7:35, 8:35, 12:00, 18:00 hod. 

(2011_04_0_06_00825_001) 

Rádio_FM: 

- príspevky do vysielania (Šport_FM) 2011_04_0_05_00472_000 

2.2 Autor sa dielo zaväzuje vytvoriť v termínoch dohodnutých s nadobúdateľom vždy 
tak, aby 



dielo bolo odvysielané v termínoch a časoch podľa platnej programovej štruktúry 
okruhov 

RTVS, OZ SRo. 

2.3 Autor zároveň udeľuje súhlas a postupuje touto zmluvou nadobúdateľovi výhradné 
právo 

rozširovať a používať autorské diela uvedené v čl. II. bod 2.1. 

2.4 Autor udeľuje súhlas na šírenie a používanie autorských diel uvedených v čl. II. bod 
2.1 tejto 

zmluvy, vcelku alebo po častiach všetkými známymi alebo v budúcnosti objavenými 

technickými a komerčnými postupmi, a to spôsobom, v rozsahu a čase podľa 
rozhodnutia 

užívateľa bez zvláštnej súčinnosti s autorom. 

Čl. III. 

PRÁVA A POVINNOSTI AUTORA 

3.1 Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo v lehote podľa čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy v súlade 

s požiadavkami a pokynmi nadobúdateľa diela. 

3.2 Autor vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je samostatným pôvodcom 
autorského 

diela, že je výhradným nositeľom práv, ktoré touto zmluvou prevádza na užívateľa a že 

zodpovedá za prípadné právne vady autorského diela. 

3.3 Autor sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy neuzavrie na autorské dielo, ktoré 
je 

predmetom tejto zmluvy žiadnu inú zmluvu, a to ani doma, ani v zahraničí. Za porušenie 
tejto 

povinnosti zaplatí autor zmluvnú pokutu vo výške 3319.39,- €, ktorá je splatná do 
siedmich dní 

odo dňa, kedy došlo k ujme na právach oprávnenej strany. 

3.4 Autor sa zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi primeranú súčinnosť a spolupracovať 
pri 

realizácii autorského diela. Autor je najmä povinný: 

a/ podieľať sa na autorskej príprave a realizácii (speakrovaní) športového spravodajstva 
a 

príspevkov do vysielania 

b/ v spolupráci s vedúcou produkcie pripravovať podklady pre honoráre vybraných 
externých 

príspevkov 

c/ v spolupráci s vedením Rádia_FM pripravovať nové námety a inovačné podnety 

d/ autor sa zaväzuje byť prítomný na vysielacom pracovisku a pripravovať sa na reláciu 

minimálne jednu hodinu pred začiatkom vysielania relácie. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy a za opakované porušenie tejto povinnosti 
môže byť 



autorovi udelená pokuta do výšky 3319.39,- €. 

e/ autor sa zaväzuje , že akceptuje zákaz vynášania hudobných nosičov z archívu 
Rádia_FM 

mimo priestorov Rádia_FM a zákaz využívania majetku SRo k nelegálnemu kopírovaniu 

hudobných nosičov 

Za porušenie tohto zákazu zaplatí autor zmluvnú pokutu vo výške 9958.18,- €, ktorá je 
splatná 

do 30 dní odo dňa, kedy došlo k porušeniu tohto zákazu 

f/ autor sa zaväzuje zúčastňovať pravidelných programových porád. Dátum a čas ich 
konania 

ustanoví jeho nadriadený. Neúčasť na porade bez ospravedlnenia vopred, ale aj príchod 
10 

minút po začatí porady bez ospravedlnenia, sa považuje za hrubé porušenie tejto 
zmluvy. Toto 

porušenie bude potrestané pokutou v rozmedzí od 33.19,- € do 331.98,- €, ktorej výšku 
určí 

nadriadený. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, kedy došlo k nesplneniu záväzku. 

3.5. Autor dáva touto zmluvou užívateľovi súhlas na použitie a šírenie diela v 
neobmedzenom 

rozsahu a na spôsoby použitia : 

- na jeho zaznamenanie na zvukový záznam 

- na vysielanie diela naživo a zo záznamu v tuzemsku a v zahraničí prostredníctvom 

rozhlasových vysielačov , káblových rozvodov , družíc , digitálnych a iných prostriedkov 

určených na príjem verejnosťou , 

- použitie záznamu diela pre výrobu rozmnoženín určených na verejný odbyt v tuzemsku 
a v 

zahraničí , 

- použitie úryvkov diela pre vytvorenie nového diela , 

- na používanie autorského diela na účely propagačné , reklamné , ako aj na 
publikovanie a 

prezentovanie v masmédiách 

- k inému komerčnému a nekomerčnému využitiu diela nájmom, vypožičaním a 
rozmnožením 

- k prevedeniu týchto práv na tretiu osobu 

3.6. Autor vyhlasuje , že práva uvedené v tejto zmluve prevádza na nadobúdateľa bez 
časového a 

miestneho obmedzenia v tuzemsku a v zahraničí. 

Čl. IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA 

4.1 Nadobúdateľ nadobúda touto zmluvou výhradné oprávnenie rozširovať a používať 
autorské 



dielo v súlade s postúpenými právami podľa čl. II. a čl. III tejto zmluvy. 

4.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude autorské dielo rozširovať a používať na svoj účet a 
na vlastné 

náklady. Zaväzuje sa poskytnúť primeranú súčinnosť pri vytvorení diela a použiť dielo 

v dohodnutom rozsahu a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

4.3 Nadobúdateľ má právo začať s rozširovaním a použitím autorského diela podľa 
svojho 

rozhodnutia bez zvláštnej súčinnosti s autorom, a to od odovzdania a prijatia diela. 
Spodná 

hranica výšky nákladov je 1 ks. Horná hranica výšky nákladov je neobmedzená. 

4.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude autorské dielo rozširovať a používať v súlade s 
obsahom 

tejto zmluvy. 

4.5 Autor súhlasí, aby nadobúdateľ výhradné práva z tejto zmluvy postúpil na tretie 
osoby 

Čl. V. 

ODMENA 

5.1 Za moderovanie podľa tejto zmluvy bude nadobúdateľ uhrádzať na účet autora 
odmenu: 

Pre Centrum spravodajstva: 

- vo výške 23.24,- € (slovom: dvadsaťtri eur dvadsaťštyricentov) za každé pripravené 

a odvysielané aktuálne športové spravodajstvo v rannej službe 
(2011_04_0_06_00825_001) 

- vo výške 11.62,- € (slovom: jedenásť eur šesťdesiatdva centov) za každé pripravené 

a odvysielané aktuálne športové spravodajstvo o 12:00 a 18:00 
(2011_04_0_06_00825_001) 

- vo výške 10,- € (slovom desať eur) za každé pripravené a odvysielané aktuálne športové 

spravodajstvo o 7:00 na Rádiu Slovensko (2011_01_0_05_00587_001) 

Pre Rádio_FM: 

- vo výške 10,- € za príspevky do vysielania (slovom: desať eur) 
(2011_04_0_05_00472_000) 

Súčasťou odmeny je aj aktualizácia programových avíz a pravidelné odovzdávanie 
podkladov 

pre správcu internetovej webstránky RTVS. 

5.2 Odmena je splatná vždy po odvysielaní dohodnutého počtu relácií a rubrík v 
príslušnom 

mesiaci a to v termínoch podľa platného harmonogramu spracovania honorárov v 
príslušnom 

kalendárnom roku. 

5.3. V zmysle § 4 zákona č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných 
systémoch, 



autor súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých nadobúdateľovi. 
Tento súhlas 

platí výhradne pre spracovanie osobných údajov na účely a v súvislosti a počas trvania 
tejto 

zmluvy. 

Čl. VI. 

ČAS TRVANIA ZMLUVY 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2011 do 31.12.2011. Platnosť zmluvy sa 
môže 

skončiť : 

a/ dohodou zmluvných strán 

b/ výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po výpovedi. 

Čl. VII. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

7.1 Nadobúdateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušenia povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany autora uvedených v čl. III. bod 3.4.ako aj v prípade 

nedostatočnej kvality diela. Autor v tomto prípade nemá nárok na odmenu za 
vytvorenie diela a 

je povinný vrátiť aj poskytnuté čiastkové plnenie (prípadnú zálohu). 

7.2 Nadobúdateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade zmeny programovej štruktúry. 

7.3 

Ak nedôjde k realizácii alebo ukončeniu diela z dôvodov vyššej moci , alebo pre 
nemožnosť 

plnenia zo strany autora , prislúcha autorovi odmena za to , čo už z uzatvorenej zmluvy 
splnil. 

7.3 Autorovi zostávajú zachované osobné práva a nárok na časť odmeny za vytvorenie a 
šírenie 

diela za podmienky , že ním vytvorená časť diela je použiteľná podľa tejto zmluvy. 

7.4. Od tejto zmluvy možno odstúpiť len písomnou formou. Účinky odstúpenia nastávajú 
dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

Čl. VIII. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

8.1 Obsah tejto zmluvy tvorí obchodné tajomstvo, a to aj pre prípad neuskutočnenia 
tejto zmluvy. 

8.2 Vedľajšie ústne dohovory sa nepripúšťajú. Zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú 
vždy 

písomnú formu a podpis oboch zmluvných strán. 

8.3. 

8.4. 



8.5. 

Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými , nestráca zmluva platnosť 
ako 

celok. Zmluvné strany sa budú snažiť takéto neplatné ustanovenie nahradiť novým 
ustanovením, 

ktoré bude čo najvernejšie vystihovať ich vôli pri uzatvorení zmluvy. 

V prípade vyslania na pracovnú cestu nadobúdateľ uhradí cestovné náklady podľa 
Smernice 

o cestovných náhradách v RTVS. 

Autor je povinný ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca odovzdať výkaz práce 
vedúcej 

Centra spravodajstva SRo na základe čoho bude autorovi vyplatená autorská odmena 
uvedená 

v článku V. bod 1 zarážka 1 až 3. 

Čl. IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy 
vyplývajúce 

a z tejto zmluvy vznikajúce príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
autorského 

zákona a právnym poriadkom SR. 

9.2 

9.4 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a 
autor 

obdrží 1 rovnopis. 

Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť Rozhlasu a televízie Slovenska zverejniť túto 

zmluvu podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a na tento účel 

zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením zmluvy v celom jej rozsahu. Autor 

zároveň súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko). 

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť 1.7.2011. 

9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave, dňa 21.6.2011 

Martina Uličná PhDr. Miloslava Zemková 

autor generálna riaditeľka RTVS 

 


