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Názov národného projektu: 
Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií 
občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne 
znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych 
štúdií. 
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný 

prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 
využitie finančných prostriedkov) 

 
RTVS v súlade s § 5 „Činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska“, ods. 1, písm. c) zákona 
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zabezpečuje vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom 
záujme vo vysielaní každej programovej služby.  
Programová služba vo verejnom záujme predstavuje v súlade s § 3 „Vymedzenie 
pojmov“, písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách program zameraný na uspokojovanie 
informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ 
svojím signálom pokrýva; je to najmä: 
1. program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely, 
2. spravodajstvo, 
3. program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum, 
4. program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, 

ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a 
bezpečnosť na cestách, 

5. program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a 
kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory, 

6. program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť, 
7. program, ktorý je určený skupinám osôb v nepriaznivej sociálnej situácii.  
 
RTVS v súvislosti s vyššie uvedeným je verejnoprávnou inštitúciou s unikátnym 
postavením v rámci poskytovania programovej služby vo verejnom záujme. 
 
Regionálne štúdia sú integrálnou súčasťou RTVS. Vyplýva to najmä z verejnoprávneho 
postavenia celej RTVS a jej informačnej služby pre občanov SR.  
Ich úlohou je nielen zabezpečovať prípravu materiálov pre vysielanie podľa 
dramaturgických plánov ale mapovať regióny z pohľadu kultúry, potrieb občanov, 
potrieb národnostných menšín, znevýhodnených skupín a podobne. 
V uvedenom priestore možno vnímať potenciál regionálnych štúdií v rozvíjaní 
informačného servisu pre občanov na jednej strane v nových cyklických reláciách 
(publicistika) alebo aj pri hľadaní nových formátov a väčšej interakcie s občanmi. 
Zo spätnej väzby občanov k programovej službe RTVS je možné identifikovať 
požiadavku na získavanie množstva ďalších informácií o dianí vo svojich regiónoch 
ako aj rád ku svojim interakciám a kontaktom s orgánmi verejnej správy.  
 
Regionálne štúdiá RTVS v Košiciach a Banskej Bystrici v súčasnosti produkujú 
5 pravidelných cyklických publicistických relácií v štandardnej vysielacej dĺžke 



 
 

od 15 do 30 minút. Ide napríklad o farmársku revue, Rusínsky a ukrajinský magazín, 
Tekevíkend a pod.  
 

Jednou z dôležitých oblastí rozvoja RTVS sú tzv. nové médiá. Súčasné trendy ukazujú, že  
tradičná „konzumácia“ televízie a rozhlasu bude postupne klesať. Je to z dôvodu nástupu 
novej generácie poslucháčov a divákov, ktorí si sami vyberajú aký tzp programu budú 
sledovať (počúvať) a rovnako si vyberajú aj v akom čase.  
Zároveň súčasné technológie umožňujú tento personalizovaný výber programu sledovať 
prostredníctvom on-line platforiem napr. cez mobilný telefón (napr. HBO GO 
a podobne). 
 
Programová služba sa preto musí zameriavať aj na vývoj samostatných formátov 
určených pre webové prostredie. U na jednej strane možnosť umiestňovať zaujímavý 
obsah z programov, kde nebol priestor na odvysielanie v „klasickom“ terestriálnom 
programové služby a na druhej strane nám to dáva priestor na vytváranie samostatného 
obsahu určeného pre špecializované skupiny. Vzhľadom na úlohy, ktoré vyplývajú RTVS 
zo zákona, má internetové prostredie výhodu cieliť program a komunikáciu aj na menšie 
skupiny a pritom mať adekvátnu spätnú väzbu.  
 
8. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 
Prioritná os Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 
Investičná priorita  Investície do inštitucionálnych kapacít a do 

efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem 
lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované 
procesy VS 

1.2 Modernizované ĽZ a zvýšené kompetencie 
zamestnancov 

Miesto realizácie projektu (na 
úrovni kraja) 

Celé územie SR 

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné) 

Občania 
 

 
9. Prijímateľ1 národného projektu 
Dôvod určenia prijímateľa 
národného projektu2  

Prijímateľ – Rozhlas a televízia Slovenska 
 
Plní poslanie v súlade so zákonom č. 532/2010 
Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o RTVS“). 
 

                                                        
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP 

(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa 

NP).  



 
 

Rozhlas a televízia Slovenska je zákonom o RTVS 
definovaná ako verejnoprávna, národná, 
nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v 
oblasti rozhlasového vysielania a televízneho 
vysielania. 
 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu 
aktivít národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom 
programe?  

Áno 
V súlade s § 3 zákona o RTVS je RTVS 
vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať 
službu verejnosti v oblasti vysielania. 
 
Služba verejnosti v oblasti vysielania je 
poskytovanie programovej služby, ktorá je 
univerzálna z hľadiska svojho geografického 
dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na 
zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom 
kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom 
spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja 
kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, 
poskytuje priestor súčasným kultúrnym a 
umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne 
hodnoty iných národov a je financovaná najmä z 
verejných prostriedkov. 

Obchodné meno/názov (aj názov 
sekcie ak relevantné) 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Sídlo Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 

IČO 47232480 
 
10.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak 

relevantné) 
Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak 
relevantné)3 

N/A 

Kritériá pre výber partnera 4 - 
Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom 
základe? 

-  

Obchodné meno/názov - 

                                                        
3  Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 



 
 

Sídlo - 
IČO - 
 
11.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový 
rámec  
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 
vo formáte Mesiac/Rok 

05/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok 
podpísania zmluvy o NFP s 
prijímateľom  

07/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok  
spustenia realizácie projektu  

3Q/2019 (realizácia hlavnej aktivity projektu) 

Predpokladaná doba realizácie 
projektu v mesiacoch  

36 

 
12. Finančný rámec 
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 
a ŠR) 

15 000 000,00€* 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu 

15 000 000,00€ 

Vlastné zdroje prijímateľa - 
Pozn. *: Z hľadiska judikatúry ESD a rozhodovacej praxe EK je potrebné uviesť, že 
financovanie subjektov verejnoprávneho vysielania podlieha článku 107 (1) 
Zmluvy o fungovaní EÚ. Preskúmanie zlučiteľnosti financovania (poskytnutia 
pomoci) sa vykonáva na základe čl. 106 (2) Zmluvy o fungovaní EÚ a Oznámenia 
Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že Komisia neprijala sekundárny právny rámec 
umožňujúci oslobodenie od notifikácie, členský štát je povinný postupovať podľa 
nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589  (právny základ upravený v čl. 108 a 109 Zmluvy 
o fungovaní EÚ), pričom žiadosť o notifikáciu podáva na formulároch upravených v 
nariadení Komisie (EÚ) 2015/2282. Pomer zdrojov financovania bude určený 
v rámci schválenej ad-hoc pomoci. 

 
13. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, 
ktoré priamo súvisia s realizáciou NP: 
 zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 
 zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 

Z. z. o telekomunikáciách; 
 Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS a programovej služby 2018-2022; 
 Koncepcia generálneho riaditeľa na roky 2017-2022; 
 Stratégia rozvoja regionálnych štúdií; 

 
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje 

navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): 



 
 

Zdrojom informácií pre potreby projektu sú dátové analýzy sledovanosti 
jednotlivých programov z regionálnych štúdií spracovaných Sekciou vývoja 
a výskumu RTVS, ktoré sledujú stav sledovanosti programovej služby v cieľových 
skupinách.  Zároveň tieto zodpovedajú plneniu niektorých čiastkových cieľov 
vyššie spomenutých koncepčných materiálov.  
 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP 
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom 
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): 
Z prostriedkov EÚ ani inej zahraničnej finančnej pomoci neboli v uvedenej oblasti 
regionálneho vysielania realizované národné projekty. 
 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. 
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné 
ich riešiť): 
 
Strategická úroveň problémov vo vymedzenej oblasti projektu: 
S ohľadom na stagnujúcu úroveň regionálnej televíznej tvorby je potrebné 
urýchlene zabezpečiť rozvojové impulzy, nie len v oblasti klasickej televíznej 
tvorby, ale najmä cielenou tvorbou minoritného, resp. individualizovaného 
programu zameraného na riešenie problémov súvisiacich s nedostatkom 
relevantných informácií občanov v regiónoch, týkajúcich sa aj ich každodenného 
života (t.j. vytvoriť príspevok k riešeniu rôznych životných situácií občanov).  
Dôležitú súčasť života spoločnosti (a občanov v nej) v regiónoch predstavuje jej 
osobitý sociálny a kultúrny rozmer, na ktorý musí reflektovať programová služba 
RTVS. 
Rovnako je potrebné podporiť činnosti archívu televíznej tvorby v regiónoch, ktorý 
je podstatným nosičom unikátnych a cenných informácií z územia regiónov.  
 
Uvedené oblasti sú dlhodobejšie mimo hlavného záujmu zamerania programovej 
služby RTVS a je potrebné zabezpečiť rozvojový impluz, ktorým by sa regionálna 
tvorba istým spôsobom  zrovnoprávnila s obsahom s celoštátnym (celoúzemným) 
zameraním. 
 
Oblasť problémov týkajúca sa ľudských zdrojov: 
Z pohľadu súčasnej výroby a zabezpečenia programovej služby na úrovni 
regionálnych štúdií sa predpokladá vytvorenie autonómneho prostredia 
regionálnej tvorby v rámci programovej služby RTVS, ako aj významný progres 
v kvalite ako aj kvantite regionálnej tvorby, vrátane rozšírenia publikácie 
v terestriálnom okruhu a najmä rozšírenia retransmisie v rámci nových médií 
(napr. na internete). 
 
Očakávané potreby sú na úrovni asi 40 nových interných tvorivých pracovníkov 
a rovnako asi 40 externých tvorcov programu. 
 

                                                        
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 



 
 

Problém získať potrebné odborné kapacity, s ohľadom na reálie trhu 
zamestnancov v oblasti televíznej tvorby, môže predstavovať pri oboch spôsoboch 
zabezpečenia programovej tvorby. 
 
Oblasť problémov týkajúca sa financovania: 
Financovanie RTVS je zabezpečené viaczdrojovo a to nasledovne: 
 zmluva o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania 
a televízneho vysielania (tzv. Zmluva so štátom) podľa zákona o RTVS; 
 príjmy z reklamy (podľa § 36 ods. 1. z. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách nesmú presiahnuť 0,5 % 
denného vysielacieho času); 
  tzv. koncesionárske poplatky podľa z. č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby 
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov; 
 
Realizácia aktivít projektu, ktoré predstavujú rozvojové činnosti nad plán RTVS 
cielene zamerané na oblasti rozvoja regionálnych štúdií, bude financovaná nad 
rámec vnútorného rozpočtu RTVS, nakoľko rozpočtové obmedzenia RTVS 
v bežných rokoch neumožňujú podporovať uvedené rozvojové aktivity v potrebnej 
miere. 

 
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 
 
RTVS zamestnáva cca 1500 zamestnancov, ktorí vykonávajú manažérske 
a administratívne činnosti (najmä riadenie, administratíva, produkcia programovej 
služby), odborné činnosti (najmä dramaturgia, réžia, redakcia, realizácia činností 
kameramana, zvukára a pod.) a podporné činnosti (technické a technologické 
zabezpečenie tvorby programu). 
 
Zároveň RTVS v rámci iných ako pracovno-právnych úväzkoch pri zabezpečovaní 
programovej služby spolupracuje s ďalšími cca 1500 autormi a technickými 
spolupracovníkmi. 
 
 

14. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej 
osi/špecifického cieľa) 

 
Ciel NP: 
 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie skvalitnenia programovej služby RTVS 
v trvalo udržateľnej forme za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom 
v súlade s demokratickými, sociálnymi a kultúrnymi hodnotami pre verejnosť 
v kontexte činnosti a tvorby regionálnych štúdií. Intervencia podporí priamo alebo 
nepriamo činnosť regionálnych štúdií RTVS v Banskej Bystrici a Košiciach, tak aby boli 
tieto schopné na decentralizovanej autorsky nezávislej báze poskytovať kvalitnú 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/195/


 
 

programovú službu zameranú na oblasť regionálneho vysielania ako aj 
zodpovedajúceho zabezpečenia archivovania produkcie a jej následného šírenia najmä 
prostredníctvom nových médií. 
 
Cieľom navrhnutých hlavných aktivít národného projektu je vytvoriť systémový rámec 
programovej tvorby regionálnych štúdií tak, aby reflektoval na nové podmienky 
dynamicky sa rozvíjajúceho prostredia televíznych médií, informačné potreby občanov 
v regiónoch  a zároveň je cieľ prispieť k trvalo udržateľnej programovej tvorbe 
(formátom) s regionálnym zameraním vo verejnom záujme. 
 
Programová služba RTVS sa bude v budúcnosti zameriavať aj na vývoj samostatných 
formátov určených pre webové prostredie. To spôsobí na jednej strane možnosť 
umiestňovať zaujímavý obsah z programov, kde nie je z kapacitných obmedzení 
zabezpečiť priestor na vysielanie pre „klasické“ programové služby (napr. terestriálne 
vysielanie) a na druhej strane to dáva priestor pre vytváranie samostatného obsahu 
určeného pre špecifické  cieľové skupiny obyvateľstva (občanov).  
Vzhľadom na úlohy, ktoré vyplývajú RTVS zo zákona, má internetové prostredie výhodu 
cieliť program a komunikáciu aj na menšie skupiny a pritom mať adekvátnu spätnú 
väzbu. Webové prostredie vytvára veľmi silný komunikačný nástroj, ktorým je možné 
dosiahnuť silnú interaktivitu, rýchlu obnovu informácií v meniacom sa prostredí najmä 
v oblasti poradenstva (napr. zákonné normy, spôsoby podávania žiadostí a podobne). 
 
Rozšírením programovej ponuky regionálnych štúdií sa zlepší informovanosť verejnosti 
najmä v oblasti dokumentu, publicistiky, vzdelávania a kultúry. Stratégia rozvoja 
regionálnych štúdií v oblasti programu pomenúva okruhy pravidelných cyklických 
programov najmä pre televízne vysielanie a má ambíciu orientovať sa na témy, ktoré 
mapujú regióny, ich obyvateľov, prinášajú im plnohodnotné informácie o veciach, 
problémoch a témach, ktoré sú im blízke, ale zároveň prináša informácie v oblastiach, 
ktoré majú verejnoprávny charakter. 
 
Z hľadiska programovej služby regionálnych štúdií sa predpokladá nasledujúci obsah: 
o cyklické relácie v rozsahu asi 15 min. na týždennej báze: 

 v sociálnej / zdravotnej oblasti – (napr. oblasť tém porúch učenia a správania sa 
u detí na školách a možné odborné riešenia, pomoc pre rodičov a pedagógov),  
 environmentálne projekty - ukážky možností ako si vedia regióny zveľaďovať 
a chrániť svoje územie; 
 poznávacie relácie z mikroregiónov Slovenska, ktoré by ponúkali zaujímavostí 
z kultúry, miestnych zvyklostí, turizmu, špecifické stravovanie, odpočinok atď.; 
 prezentácia ľudí z regiónov, ktorí sa svojou prácou dokázali „vyšvihnúť“ nad 
všeobecne uznávaný priemer aj napriek svojmu zdravotnému či sociálnemu 
hendikepu a stávajú sa vzorom pre ostatných; 
 sprievodca prírodnými, kultúrnymi alebo technickými pamiatkami krajov 
a regiónov Slovenska. Vzdelávací program pre rozšírenie všeobecných vedomostí 
ľudí o Slovensku a jeho bohatstve; 
 dabovanie kníh pre nevidiacich hercami, ich publikovanie na internete 
a sprístupnenie pre znevýhodnené skupiny. 

Pozn.: cyklické relácie tohto typu (15 min.) sú v priemerných optimálnych výrobných 
nákladoch vo výške cca od 10 do 11 tisíc EUR a projekt počíta s ich výrobou a zaradením 



 
 

do vysielania na Dvojke v rozsahu 45 relácií/rok. Ide o 4-5 typov relácií na dva roky 
predstavuje spolu náklady  3 960 tisíc EUR. 
 
o náročnejšie cyklické relácie rozsahu 26-30 min., napríklad: 

 Herbárium – dobré rady zo starých recepisov, ktoré prezentujú návrat k prírode, 
bio potravinám, samozásobovaniu, jednoducho k  návratu k zdravému spôsobu 
mladšej i staršej generácie, bylinky a ich využitiu pre zdravie,  krásu, ako súčasť 
gastronómie, ale aj na praktické použitie; 
 poradenský program – reflexia na aktuálne témy života pre bežných občanov – 
navigácia ako používať internet a e-služby verejnej a štátnej správy, samospráv 
v bežných životných situáciách, kde môže občanov využiť „druhotnú“ gramotnosť; 
 I-reportér – projekt určený pre e-komunikáciu s občanmi, ktorí majú záujem 
spracovávať vlastné témy z lokality kde žijú, zo svojich regiónov; 
 formát na tému zábavného učenia v oblasti chémie, fyzika, matematiky či logiky. 
Vychádza z princípu, že každé dieťa je zvedavé a túži objavovať nové veci okolo 
seba; 

Pozn.: vysielanie na dvojtýždennej báze v rozsahu 26 min. 5 relácií t. j. 46/2roky pri 
priemernej cene 22 tisíc EUR, náklady spolu 4 950 tisíc EUR. 
 
o  v dokumentárnej tvorbe by išlo o zameranie sa na: 

 súbor dokumentárnych filmov o alternatívnom divadle v regiónoch za ostatné 
polstoročie; 
 projekt „etnografickej mapy“ Slovenska. Cyklus portrétov/dokumentov 
mapujúcich slovenský národopis; 
 cyklus dokumentov na popularizáciu dejín Slovenska ako aj jeho jednotlivých 
regiónov. Zároveň umožní zaujať aj mladších divákov a môže pomôcť ako 
pedagogicko-didaktický materiál pri štúdiu národných dejín a jednotlivých oblastí 
Slovenska; 
 cyklus dokumentov o histórií a súčasnosti slovenských kúpeľov v regiónoch 
Slovenska. Na Slovensku je asi 75 zabudnutých kúpeľov. Naše prírodné bohatstvo 
je jedinečné a pramene svojim zložením patria v Európe medzi najvzácnejšie; 
 cyklus krátkych dokumentov odhalí bohatosť nášho jazyka, ktorý sa stretával aj 
s inými európskymi jazykmi a navzájom sa ovplyvňovali. Budeme sledovať históriu 
slov už od Samovej ríše, cez Veľkú Moravu, stredovek, po Ľ. Štúra a ďalej do našej 
súčasnosti; 
 dokumentárny cyklus – Osudy slávnych ľudí z regiónov - Priblížiť vzťahy a osudy 
slávnych, Otvoriť dvere na starých domoch a poodhaliť tajomstvo života našich 
velikánov, aj cez domy, lebo priestor aj ľudia formovali myšlienky a konania 
slávnych; 

Pozn.: Ide o spolu 36 výnimočných dokumentov vo výrobnej cene od 25 do 40 tisíc EUR 
t. j. 1 188 tisíc EUR. 
 
 
15. Očakávaný stav a merateľné ciele 



 
 

                                                        
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke 
nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť 
definované tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa 
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 
projektu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatívna 
cieľová 
hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 

 
 
 
Zavádzanie 
inovácií do 
programovej 
služby RTVS s 
cieľom 
uspokojovania 
informačných 
potrieb verejnosti 
v súlade 
s demokratickými, 
sociálnymi a 
kultúrnymi 
hodnotami 
spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovania 
potrieb 
národnostných 
menšín, sociálne 
a zdravotne 
znevýhodnených 
a iných 
záujmových 
skupín 
obyvateľstva vo 
vysielaní 
regionálnych 
štúdií. 

 

P0178 - Počet 
koncepčných, 
analytických 
a metodických 
materiálov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A1 -  
Zavádzanie 
inovácií do 
programovej 
služby RTVS s 
cieľom 
uspokojovani
a 
informačných 
potrieb 
verejnosti 
v súlade 
s demokratick
ými, 
sociálnymi a 
kultúrnymi 
hodnotami 
spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovani
a potrieb 
národnostnýc
h menšín, 
sociálne 
a zdravotne 
znevýhodnený
ch a iných 
záujmových 
skupín 
obyvateľstva 
vo vysielaní 
regionálnych 
štúdií. 

O0303 – Počet 
strategických, 
koncepčných, 
metodických 
a analytických  
materiálov 
vypracovaných 
za účelom 
zefektívnenia 
VS 
 

P0729 -  
Počet osôb 
zapojených do 
vzdelávania 

60 A1 N/A 



 
 

P0589 -  
Počet 
zrealizovaných 
informačných 
aktivít 

30 A1 N/A 

*P0XXX – Počet 
opatrení 
zameraných na 
zlepšenie 
prístupu 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva so 
špecifickými 
potrebami 
s cieľom 
zlepšenia 
prístupu 
k službám VS 

100 A1 N/A 

Zlepšovanie 
prístupu 
verejnosti 
k programovej 
službe RTVS vo 
verejnoprávnej 
retransmisii 
prostredníctvom 
zavádzania 
inovácii, prenosom 
know-how 
a aplikáciou 
špičkových 
nástrojov vrátane 
vytvárania 
podmienok pre 
sprístupňovanie 
archívnych 
materiálov za 
účelom šírenia 
informácií pre 
verejnosť. 

 

P0719 -  Počet 
organizácií ktoré 
implementovali 
inovované 
procesy  

1 A2 -  
Zlepšovanie 
prístupu 
verejnosti 
k programove
j službe RTVS 
vo 
verejnoprávn
ej 
retransmisii 
prostredníctv
om 
zavádzania 
inovácii, 
prenosom 
know-how 
a aplikáciou 
špičkových 
nástrojov 
vrátane 
vytvárania 
podmienok 
pre 
sprístupňovan
ie archívnych 
materiálov za 
účelom 
šírenia 
informácií pre 
verejnosť. 

 
O0305 -  Počet 
organizácií 
zapojených do 
implementovan
ia inovovaných 
prcesov 
 
R0195 -  Počet 
organizácií 
ktoré 
implementovali 
inovované 
procesy 



 
 

P0178 Počet 
koncepčných, 
analytických 
a metodických 
materiálov 

1 A2 O0303 – Počet 
strategických, 
koncepčných, 
metodických 
a analytických  
materiálov 
vypracovaných 
za účelom 
zefektívnenia 
VS 

P0547 - Počet 
zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávania v 
oblasti 
inovovaných 
procesov 

40 A2 O0050 -  
Počet 
zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávania v 
oblasti 
inovovaných 
procesov 
 
 

Pozn.*: Ide o pripravovaný ukazovateľ projektov OP EVS „Počet opatrení zameraných 
na zlepšenie prístupu vybraných skupín obyvateľstva so špecifickými potrebami 
s cieľom zlepšenia prístupu k službám VS“, v prípade ak nebude možné uplatniť 
uvedený ukazovateľ v národnom projekte, budú hodnoty uvedené v tomto ukazovateli 
naplnené v rámci ukazovateľa  P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít. 
 
 
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak 
relevantné) 

Cieľ národného 
projektu 

Ukazovateľ 
Indikatívna 

cieľová 
hodnota 

Aktivita projektu 



 
 

Zvýšenie kvality 
a kvantity cielenej 
programovej 
služby RTVS ako 
verejno-právneho 
média v oblasti 
regionálnej 
informovanosti a 
tvorby. 

Počet 
premiérových 
odvysielaných 
hodín podľa 
programových 
typov 
vyrobených 
v roku n 
v regionálnych 
štúdiách BB a KE 
– nárast oproti 
východiskovému 
stavu roku 2017 

130h/rok A1 Zavádzanie inovácií do 
programovej služby 
RTVS s cieľom 
uspokojovania 
informačných potrieb 
verejnosti v súlade 
s demokratickými, 
sociálnymi a kultúrnymi 
hodnotami spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, 
sociálne a zdravotne 
znevýhodnených a iných 
záujmových skupín 
obyvateľstva vo 
vysielaní regionálnych 
štúdií. 

Najvyššia 
priemerná 
sledovanosť 
z produkcie 
regionálnych 
štúdii -  špičková 
sledovanosť za 
cyklické relácie 
v rozsahu asi 15 
min. na 
týždennej báze 
(v tradičnom TV 
vysielaní) 

30 tisíc divákov A1 Zavádzanie inovácií do 
programovej služby 
RTVS s cieľom 
uspokojovania 
informačných potrieb 
verejnosti v súlade 
s demokratickými, 
sociálnymi a kultúrnymi 
hodnotami spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, 
sociálne a zdravotne 
znevýhodnených a iných 
záujmových skupín 
obyvateľstva vo 
vysielaní regionálnych 
štúdií. 

Najvyššia 
priemerná 
sledovanosť 
z produkcie 
regionálnych 
štúdii -  špičková 
sledovanosť za  
náročnejšie 
cyklické relácie 
rozsahu 26-30 
min. na 
týždennej báze 
(v tradičnom TV 
vysielaní) 

40 tisíc divákov A1 Zavádzanie inovácií do 
programovej služby 
RTVS s cieľom 
uspokojovania 
informačných potrieb 
verejnosti v súlade 
s demokratickými, 
sociálnymi a kultúrnymi 
hodnotami spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, 
sociálne a zdravotne 
znevýhodnených a iných 
záujmových skupín 
obyvateľstva vo 
vysielaní regionálnych 
štúdií. 



 
 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný 

ukazovateľ. 

 
16. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

                                                        
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 

Najvyššia 
priemerná 
sledovanosť 
z produkcie 
regionálnych 
štúdii -  špičková 
sledovanosť za   
dokumentárnu 
tvorbu min. na 
týždennej báze 
(v tradičnom TV 
vysielaní) 

80 tisíc divákov A1 Zavádzanie inovácií do 
programovej služby 
RTVS s cieľom 
uspokojovania 
informačných potrieb 
verejnosti v súlade 
s demokratickými, 
sociálnymi a kultúrnymi 
hodnotami spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, 
sociálne a zdravotne 
znevýhodnených a iných 
záujmových skupín 
obyvateľstva vo 
vysielaní regionálnych 
štúdií. 

Zlepšovanie 
prístupu 
verejnosti 
k programovej 
službe RTVS 
vo verejnoprávnej 
retransmisii 
prostredníctvom 
zavádzania 
inovácii a prenosu 
know-how. 

Sprístupňovanie 
archívneho 
obsahu 
z produkcie 
regionálnych 
štúdií 
(rozširovanie 
digitalizovaného 
obsahu) 

400h / rok A2 Zlepšovanie prístupu 
verejnosti 
k programovej službe 
RTVS vo verejnoprávnej 
retransmisii 
prostredníctvom 
zavádzania inovácii, 
prenosom know-how 
a aplikáciou špičkových 
nástrojov vrátane 
vytvárania podmienok 
pre sprístupňovanie 
archívnych materiálov 
za účelom šírenia 
informácií pre 
verejnosť. 

Podpora pre 
výrobu 
programu 
zavedením 
technických 
a technologickýc
h inovácií 
a prenosu know-
how 

200h / rok A2 Zlepšovanie prístupu 
verejnosti 
k programovej službe 
RTVS vo verejnoprávnej 
retransmisii 
prostredníctvom 
zavádzania inovácii, 
prenosom know-how 
a aplikáciou špičkových 
nástrojov vrátane 
vytvárania podmienok 
pre sprístupňovanie 
archívnych materiálov 
za účelom šírenia 
informácií pre 
verejnosť. 



 
 

Názov merateľného 
ukazovateľa9 

P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických 
materiálov 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať 
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov. 

Názov merateľného 
ukazovateľa10 

P0729 - Počet osôb zapojených do vzdelávania 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať 
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov. 

Názov merateľného 
ukazovateľa11 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať 
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov. 

Názov merateľného 
ukazovateľa12 

P0719 -  Počet organizácií ktoré implementovali inovované 
procesy 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať 
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov. 

Názov merateľného 
ukazovateľa13 

P0XXX – Počet opatrení zameraných na zlepšenie prístupu 
vybraných skupín obyvateľstva so špecifickými potrebami 
s cieľom zlepšenia prístupu k službám VS 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať 
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov. 

Názov merateľného 
ukazovateľa14 

P0547 - Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v 
oblasti inovovaných procesov 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať 
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov. 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 
 
17. Očakávané dopady 
Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová skupina (ak relevantné) Počet15 
Rozvíjanie tvorivej spolupráce s 
nezávislými tvorcami v regiónoch 

Odborné kapacity v oblasti televíznej 
tvorby 

4 tvorivé 
skupiny, 
kumulatívne 
cca 40 tvorcov 

                                                        
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
11 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
12 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
13 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
14 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
15 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 



 
 

Zvýšenie kvality a kvantity programovej 
služby RTVS ako verejno-právneho média 
v oblasti regionálnej informovanosti 
a tvorby aj za použitia inovovaných 
postupov a prenosu know-how 

Verejnosť / Občania Obyvatelia SR 

Zabezpečenie sprístupnenia archívneho 
obsahu z produkcie regionálnych štúdií 
(rozširovanie digitalizovaného obsahu) 

Verejnosť / Občania Obyvatelia SR 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 
18. Aktivity 
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  
V zmysle stanoveného logicko-časového fázovania projektu sa národný projekt 
rozčleňuje na dve základné, vzájomne prepojené podaktivity.  
Aktivity budú realizované vlastným odborným personálom prijímateľa a externými 
spolupracovníkmi a tvorivými skupinami v rámci regionálnej televíznej tvorby. 
 
Návrh aktivít národného projektu: 
 
1. Zavádzanie inovácií do programovej služby RTVS s cieľom uspokojovania 

informačných potrieb verejnosti v súlade s demokratickými, sociálnymi a 
kultúrnymi hodnotami spoločnosti v kontexte zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných 
záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií. 
 

1.1. Rozšírenie a skvalitnenie programovej služby regionálnych štúdií v súlade 
s informačnými potrebami občanov v regiónoch s podporou nezávislých tvorcov 
a tvorivých skupín;  
Podaktivita bude zameraná na tvorivú činnosť vo formátoch a približnom rozsahu 
popísanom v cieli NP. 

1.2. Skvalitnenie programovej služby pre verejnosť v kontexte zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva vo 
vysielaní regionálnych štúdií; 
Podaktivita sa zameriava najmä na technickú podporu jazykových a zdravotne  
znevýhodnených skupín obyvateľstva, tak aby im bolo umožnené sprístupňovať 
existujúci informačný obsah alebo sa bude zameriavať na špecifický obsah určený 
cielene pre tieto skupiny; 

1.3. Zvýšenie kvality regionálneho vysielania prostredníctvom prostredníctvom zavádzania 
inovatívnych postupov a prvkov do vysielania;  
V nadväznosti na tvorivú činnosť v podaktivite 1.1 a tvorbu špecifického obsahu 
v podaktivite 1.2, následne na vykonané vzdelávanie tvorivých a technických 
zamestnancov v rámci tejto podaktivity budú postupne zavádzané do tvorby 
a spracovania inovatívne postupy, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí vyšsia 
informačná a kvalitatívna úroveň vysielaného obsahu a zároveň sa zabeypečí v rámci 
nových médií lepšia interaktivita a spätná väzba s divákom. 

 
2. Zlepšovanie prístupu verejnosti k programovej službe RTVS 

vo verejnoprávnej retransmisii prostredníctvom zavádzania inovácii, 
prenosom know-how a aplikáciou špičkových nástrojov vrátane vytvárania 



 
 

podmienok pre sprístupňovanie archívnych materiálov za účelom šírenia 
informácií pre verejnosť. 

2.1. Rozvoj aktivít retransimisie programovej služby RTVS zavádzaním inovatívnych 
prvkov (know-how) a nástrojov do vysielania s akcentom na rozvoj regionálnych 
štúdií1; 
Podaktivta je zameraná na prenos know-how zahraničných verejnoprávnych médií  pri 
rozvoji alternatívnej retransmisie a samotný rozvoj technických a technologických 
prvkov regionálneho vysielania tak, aby sa nový a archivovaný obsah efektívnejšie 
sprístupňoval divákovi, najmä s použitím alternatívneho mediálneho priestoru (napr. 
internet). 

2.2. Sprístupňovanie informácií o činnosti RTVS a archívnych materiálov verejnosti1; 
Podaktivita je zameraná na sprístupňovanie (verejnosti) a digitalizovanie archívnych 
materiálov pochádzajúcich najmä z činnosti regionálnych štúdií vrátane technickej 
podpory.  

 
Poznámka 1: Ide o čiastočnú podporu technického a technologického zabezpečenie 
(nástrojov) činností regionálnych štúdií a redakcií a tvorivých tímov RTVS v regiónoch 
tak, aby boli schopní na základe vlastných personálnych a technických kapacít 
zabezpečovať plánovaný rozsah programovej tvorby a udržateľným spôsobom aj 
v budúcnosti realizovať programovú službu na úrovni regionálnych štúdií. 
 
Pozn.: Podrobná špecifikácia aktivít podlieha preskúmaniu podľa nariadenia Rady (EÚ) 
2015/1589  (právny základ upravený v čl. 108 a 109 Zmluvy o fungovaní EÚ), pričom 
žiadosť o notifikáciu podáva na formulároch upravených v nariadení Komisie (EÚ) 
2015/2282. 
 
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 
 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou 
dosiahnutý (podľa 
sekcie Očakávaný 
stav) 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 

A1 -  Zavádzanie inovácií 
do programovej služby 
RTVS s cieľom 
uspokojovania 
informačných potrieb 
verejnosti v súlade 
s demokratickými, 
sociálnymi a kultúrnymi 
hodnotami spoločnosti 
v kontexte 
zohľadňovania potrieb 
národnostných menšín, 
sociálne a zdravotne 
znevýhodnených a iných 
záujmových skupín 
obyvateľstva vo 

Rozvoj inovovanej 
programovej 
služby RTVS 
zameranej na 
regionálnu tvorbu 
a činnosť 
regionálnych 
štúdií 

RTVS - prijímateľ 24 - 36 



 
 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 
19. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium 
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, 
napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, 
nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie 
štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné 
uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov 
doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V 
prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj 
projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného 
obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 
 
Hodnota nákladov bola stanovená na základe interných (cenových / odmeňovacích) 
nákladových politík RTVS k výrobe programov (zabezpečeniu programovej služby) 
ako aj na základe predbežných prieskumov trhu k technickému a technologickému 
zabezpečeniu tvorby. 
 
Položky rozpočtu sú vzhľadom na stav rozpracovania vo fáze zámeru projektu 
indikatívne. 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu 
a ich výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
hlavné aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Aktivita 1 10 050 000,00  
521 Mzdové 
výdavky 

4 800 000,00 Odborné a tvorivé činnosti zamestnancov 
RTVS vrátane technickej a technologickej 
podpory tvorby programu 

vysielaní regionálnych 
štúdií. 
A2 -  Zlepšovanie 
prístupu verejnosti 
k programovej službe 
RTVS vo verejnoprávnej 
retransmisii 
prostredníctvom 
zavádzania inovácii, 
prenosom know-how 
a aplikáciou špičkových 
nástrojov vrátane 
vytvárania podmienok 
pre sprístupňovanie 
archívnych materiálov 
za účelom šírenia 
informácií pre 
verejnosť. 

Zabezpečenie 
technickej a 
technologickej 
podpory 
programovej 
služby RTVS  
v rámci 
regionálnej tvorby 
a činnosti 
regionálnych 
štúdií 

RTVS - prijímateľ 24 - 36 



 
 

518 Ostatné služby 4 800 000,00 Odborné a tvorivé činnosti externých 
partnerov a tvorivých skupín 
spolupracujúcich RTVS vrátane technickej 
a technologickej podpory tvorby programu 

013 Softvér 200 000,00 Softvérové produkty a služby  
512 Cestovné 
náhrady 

250 000,00 Tuzemské pracovné cesty 
Zahraničné pracovné cesty 
Ubytovanie, stravné 

Aktivita 2 4 500 000,00  
112 Zásoby / 022 
Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných vecí 
 / 013 Softvér / 518 
Ostatné služby 

4 150 000,00 Technická a technologická podpora 
inovatívnej programovej služby 
regionálnych štúdií RTVS 

521 Mzdové 
výdavky / 518 
Ostatné služby / 
512 Cestovné 
náhrady 

350 000,00 Pracovné cesty, vzdelávanie zamestnancov 

Hlavné aktivity 
SPOLU 

14 550 000,00  

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
podporné aktivity  

  

521 Mzdové 
výdavky 

400 000,00 Účtovníctvo, personalistika, projektový 
a finančný manažment, publicita, 
informovanosť, mzdová agenda 

112 Zásoby 50 000,00 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 
Prezentačné a propagačné materiály 

Podporné aktivity 
SPOLU 

450 000,00  

CELKOM 15 000 000,00  
 
20. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 
všeobecného nariadenia). 

NP, jeho ciele a aktivity boli dizajnované tak, že požadovaný príspevok nenahrádza 
verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu a finančný 
príspevok zo štrukturálnych a investičných fondov nemá za následok zníženie 
vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov, ale je doplnkom vnútroštátneho verejného 
financovania na akcelerovanie implementácie reformy programovej služby RTVS 
v oblasti regionálneho vysielania. 
 

21. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, 
aký typ? 



 
 

 
V národnom projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov pokiaľ to 
detailná štruktúra výdavkov projektu umožní.  
 
 

22. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
N/A 
 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné16 typy projektov.  
 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti17 ? (áno/nie) 

N/A – RTVS postupuje v zmysle platných a schválených stratégií 
k programovej službe  

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 
dostupná na internete , uveďte jej 
názov a internetovú adresu, kde 
je štúdia zverejnená 

N/A 

V prípade, že štúdia 
uskutočniteľnosti nie je  dostupná 
na internete, uveďte webové sídlo 
a termín, v ktorom predpokladáte 
jej zverejnenie (mesiac/rok) 

N/A 

 
  

 

                                                        
16 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 

až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 

projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov 

alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. 

Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov 

v SR. 
17   Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných 

investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

