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1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1.Účel  

Program Hudobné pozdravy je obsahovo zameraný na vysielanie slovných a hudobných 

pozdravov pri príležitosti životných, rodinných a iných udalostí, okrem úmrtí a výročí zosnulých. 

 

 

1.2. Pojmy a skratky 

1.2.1. Hudobný pozdrav – slovný, hudobný alebo slovný a hudobný pozdrav pri príležitosti 

          životných, pracovných, rodinných a iných udalostí, nie však k úmrtiam, či výročiam  

          zosnulých 

1.2.2. Žiadosť – žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu 

1.2.3. Rádio Regina – Informačná programová služba Rádio Regina 

1.2.4. RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska 

 

 

2. Vysielanie hudobných pozdravov 
 

Vysielanie hudobných pozdravov zabezpečuje RTVS, organizačná zložka Slovenský rozhlas, 

Rádio Regina a Rádio Patria. 

 

2.1. Rádio Regina vysiela hudobné pozdravy pre regióny:  

2.1.1. západné Slovensko v dňoch pracovného pokoja, vo vysielacích časoch podľa 

      platnej programovej štruktúry 

2.1.2. stredné Slovensko, v dňoch pracovného pokoja a vo vysielacích časoch podľa platnej 

      programovej štruktúry 

2.1.3. východné Slovensko, v pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatky,  

      vo vysielacích časoch podľa platnej programovej štruktúry. 

 

2.2. Rádio Patria vysiela hudobné pozdravy pre poslucháčov: 

2.2.1. Redakcia maďarského vysielania v deň pracovného pokoja - nedeľu, 

2.2.2. Redakcia národnostného vysielania v deň pracovného pokoja sobotu, vo vysielacích   

      časoch podľa platnej programovej štruktúry. 

 

 

3. Podmienky vysielania hudobných pozdravov 
 

3.1. RTVS odvysiela hudobný pozdrav na základe písomnej žiadosti žiadateľa. 

Žiadosť musí obsahovať: 

3.1.1. meno, priezvisko a adresu osoby, ktorej je hudobný pozdrav adresovaný 

3.1.2. návrh textu čitateľným písmom – spravidla maximálne 10 riadkov 

3.1.3. návrh hudobnej skladby (plus dve alternatívy) 

3.1.4. meno, priezvisko, adresa a telefónny kontakt žiadateľa pozdravu 

3.1.5. doklad o úhrade 

3.1.6. navrhovaný termín odvysielania hudobného pozdravu 
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3.2.Žiadateľ je povinný doručiť žiadosť na odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr: 

3.2.1. 5 dní pred navrhovaným termínom jeho odvysielania príslušnému organizačnému útvaru 

pre región západné Slovensko – RTVS, Rádio Regina, Mýtna 1, 817 55 Bratislava,  

3.2.2. 14 dní pred navrhovaným termínom jeho odvysielania príslušnému organizačnému útvaru 

pre región stredné Slovensko – RTVS, Štúdio RTVS Banská Bystrica, Profesora Sáru 1, 975 68 

Banská Bystrica, 

3.2.3. 1 mesiac pred navrhovaným termínom jeho odvysielania príslušnému organizačnému 

útvaru pre región východné Slovensko – RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 

Košice, 

3.2.4. 1 mesiac pred navrhovaným termínom jeho odvysielania príslušnému organizačnému 

útvaru pre poslucháčov Redakcie maďarského vysielania – RTVS, Rádio Patria, Redakcia 

maďarského vysielania, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

3.2.5. 1 mesiac pred navrhovaným termínom jeho odvysielania príslušnému organizačnému 

útvaru pre poslucháčov Redakcie národnostného vysielania – RTVS, Rádio Patria, Redakcia 

maďarského vysielania.   

 

V prípade nedodržania tejto lehoty si RTVS vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na termín, ktorý 

vyhovuje z programových a technických dôvodov. Termín odvysielania hudobného pozdravu 

RTVS písomne oznámi osobe, ktorej je pozdrav adresovaný. Vyplnením Žiadosti dáva žiadateľ 

RTVS súhlas so spracúvaním osobných údajov (súhlas sa nachádza na zadnej strane Formulára 

– Žiadosti o hudobný pozdrav umiestnený na webovej stránke) pre účel: spracúvanie osobných 

údajov žiadateľa a odvysielanie pozdravu, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, príp. 

emailová adresa. Tento súhlas žiadateľ udeľuje na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti 

a RTVS sa zaväzuje, že po uvedenej lehote budú osobné údaje žiadateľa mechanicky 

zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 

 

3.3. Za odvysielanie hudobného pozdravu na základe písomnej žiadosti je žiadateľ povinný 

zaplatiť poplatok podľa príslušného Cenníka Hudobných pozdravov, a to do termínu uzávierky 

programu Hudobné pozdravy, v ktorom bude odvysielaný hudobný pozdrav. 

 

Žiadateľ môže zaplatiť poplatok jedným z nasledujúcich spôsobov: 

3.3.1. v pokladnici RTVS (v Bratislave) 

3.3.2. poštovou poukážkou 

3.3.3. prevodom z účtu (resp. vkladom na účet). 

 

Ak poslucháč uhradil poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu pri podaní žiadosti, prílohou 

žiadosti je kópia dokladu o jeho úhrade. 

 

Ak poslucháč uhradil poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu poštovou poukážkou, alebo 

bankovým prevodom, alebo vkladom na účet, k žiadosti priloží doklad o úhrade. 
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V prípade, že poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu nebude uhradený a spolu so 

skompletizovanou žiadosťou doručený do termínu uzávierky programu, hudobný pozdrav bude 

odvysielaný v najbližšom možnom termíne po kompletizácii žiadosti. 

 

RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak:  

a) žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred 

navrhovaným termínom vysielania programu,  

b) v prípade úmrtia, alebo inej závažnej udalosti; žiadosť je možné zrušiť aj telefonicky v deň 

vysielania programu na telefónnom čísle, uvedenom na tento účel na webovej stránke príslušnej 

Reginy, alebo v posledný pracovný deň pred vysielaním programu,  

c) oslávenec nesúhlasí s odvysielaním gratulácie pre neho samotného a svoj nesúhlas doručí 

písomne, prípadne v elektronickej forme najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom 

vysielania.  

Dodatočné zmeny, doplnky, respektíve úpravy textu pozdravu a ani zmena, resp. výmena piesne 

nie sú možné. 

 

3.4. RTVS môže v Rádiu Regina Západ, ak mu to vysielací priestor v programe umožňuje, 

odvysielať hudobný pozdrav aj na základe telefonickej žiadosti priamo v priebehu vysielania 

programu, a to bez úhrady poplatku, pričom prednosť vo vysielaní majú hudobné pozdravy 

zaradené do vysielania na základe písomných žiadostí. 

 

3.5. RTVS je oprávnená: 

3.5.1. neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak bude zachovaná žánrová zhoda 

so žiadanou skladbou  

3.5.2. neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi 

3.5.3. upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke a jeho  

      rozsahu s tým, že zmysel textu bude zachovaný 

3.5.4. odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických  

      alebo programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom  

      termíne, alebo ak nebola dodržaná lehota doručenia Žiadostí so všetkými  

      náležitosťami 

3.5.5. vrátiť preplatok v prípade odvysielania pozdravu v náhradnom termíne (z dôvodu  

      obsadenosti požadovaného dátumu vysielania) 

 

4. Ostatné ustanovenia 
 

4.1. Zamestnanec RTVS má právo žiadať dvakrát ročne o odvysielanie hudobného pozdravu   

  bez úhrady. 

 

5. Záverečné ustanovenia 
 

5.1. Záväznosť 

Štatút je záväzný pre všetkých zamestnancov útvarov, ktorí zabezpečujú agendu hudobných 

pozdravov. 
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5.2. Platnosť a účinnosť 
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a 

účinnosť dňom zverejnenia. 

 

5.3. Derogačná klauzula 

Tento štatút ruší platnosť Štatútu relácie Hudobné pozdravy IP 8/2011, publikovaný vo Vestníku 

RTVS. 

 

5.4. Zodpovednosť 

Dodržiavanie tohto štatútu kontroluje Odbor vnútorného auditu.  

Nedodržiavanie štatútu sa môže klasifikovať, ako porušenie pracovnej disciplíny. 

 

5.5. Príloha 

Prílohou štatútu je Cenník hudobných programov. 

 

V Bratislave dňa 27.10.2020  

 

 

 

PhDr. Jaroslav Rezník 

generálny riaditeľ 

Rozhlasu a televízie Slovenska 
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Príloha k Štatútu programu Hudobné pozdravy 

Cenník 

Hudobných pozdravov 
 

1.Poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu pre región západné Slovensko 

    9,90 eur vrátane DPH 

 

2.Poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu pre región stredné Slovensko 

    9,90 eur vrátane DPH – text blahoželania nesmie presiahnuť 10 riadkov písaných na PC  

    pri veľkosti písma „14“ 

 

3. Poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu pre región východné Slovensko 

3.1. v pracovné dni 

 3.1.1. 9,90 eur vrátane DPH za odvysielanie samostatného pozdravu s piesňou 

     len pre jedného jubilanta pri podaní žiadosti najmenej 1.mesiac pred požadovaným  

     termínom vysielania 

 

3.2.  v dni pracovného pokoja a počas sviatkov: 

3.2.1. 18,20 eur vrátane DPH za odvysielanie samostatného pozdravu s piesňou 

      len pre jedného jubilanta pri podaní žiadosti najmenej 1.mesiac pred požadovaným  

          termínom vysielania, 

     

 V prípade, ak požadovaný text slovného pozdravuje presahuje 10 riadkov (60 písmen v riadku 

písaných na PC pri veľkosti písma „14“) predstavuje poplatok za pozdrav sumu : 13,20 eur vrátane 

DPH pri samostatnom pozdrave s hudobnou skladbou len pre jedného jubilanta počas pracovných 

dní; 21,50 € eur vrátane DPH pri samostatnom pozdrave s hudobnou skladbou len pre jedného 

jubilanta počas dní pracovného pokoja. 

 

Redaktor zodpovedný za vysielanie hudobných pozdravov je oprávnený posúdiť rozsah slovného 

pozdravu aj z rukopisného textu. 

 

Ak žiadateľ požiada o zaradenie dvoch hudobných skladieb po jednom slovnom pozdrave, výška 

poplatku sa zdvojnásobí. Objednanie odvysielania viac ako dvoch hudobných skladieb RTVS 

neakceptuje. 

 

4.Poplatok za odvysielanie hudobného pozdravu na Rádiu Patria 

4.1.maďarské vysielanie 9,90eur vrátane DPH, 

4.2.národnostné vysielanie v sobotu: 18,20 eur vrátane DPH za odvysielanie samostatného pozdravu 

s piesňou len pre jedného jubilanta 

 

 V Bratislave dňa 27.10.2020  

         PhDr. Jaroslav Rezník  

            generálny riaditeľ 

        Rozhlas a televízia Slovenska  

   


