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Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní súboru informácií  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 
 

obchodné meno/názov: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 

sídlo: Mýtna 15,811 07 Bratislava 

IČO: 35 745 274 

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1728/B 

zastúpený: Mgr. Ivan Sámel, predseda predstavenstva 
Ing. Petra Nemcová, člen predstavenstva 

DIČ: 2021406475 

IČ DPH: SK2021406475 

bankové spojenie:  
IBAN:    

XXXXXX 
XXXXXX 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 
 
a 
 

obchodné meno/názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

sídlo/miesto podnikania: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1922/B 
zastúpený: Václav Mika, generálny riaditeľ 
IČO: 47 232 480 
DIČ: 
IČ pre DPH: 

2023169973 
SK2023169973 

bankové spojenie:   
IBAN:   

XXXXXX 
XXXXXX 

(ďalej len ako „odberateľ“)  

 
 

1 Predmet zmluvy 

 
1.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi súbor informácií v rozsahu  

spravodajský servis , denný monitoring, monitoring tlačovej agentúry, záväzok odberateľa zaplatiť za riadne 
dodávanie zmluvného plnenia cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností 
zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
1.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis v rozsahu: 

1.2.1 domáci 

1.2.2 regionálny 

1.2.3 ekonomika 

1.2.4 šport 

1.2.5 zahraničný 

1.2.6 zaujímavosti 

1.2.7 anglický/english news 

              1.2.8 zvukový servis 

             1.2.9 fotoservis  

             1.2.10  podľa prílohy č. 4 

1.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi denný monitoring tlače, spravodajských relácií rozhlasových 
a televíznych staníc na témy, resp. kľúčové slová zadané odberateľom, v rozsahu zdrojov uvedených v prílohe 
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č.1 tejto zmluvy. Dokument bude zasielaný denne prostredníctvom elektronickej pošty, na emailové adresy, 
ktoré určí odberateľ. 

1.4 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi monitoring tlačovej agentúry ako súčasť dokumentu uvedeného 
v bode 1.3 tejto zmluvy, spracovaného podľa rovnakých tém a kľúčových slov. 

1.5 Súčasťou dodávky monitoringu je webová stránka s databázou dodaných monitoringov, s možnosťou 
plnotextového vyhľadávania umiestnená na serveri poskytovateľa www.vmediach.sk. Prístup bude 
obmedzený na úrovni IP adresy, v prípade prístupu mimo spoločnosti na úrovni mena a hesla. 

1.6 Online prístup do databázy tlačených médií, prepisov elektronických médií a webových stránok – 
http://export.monitorovacia.sk 

1.7 Dodávateľ sa zaväzuje dodať aspoň raz mesačne správu o činnosti odberateľa, alebo programovú informáciu, 
podľa zadania odberateľa a tú následne distribuovať na informačnej sieti webnoviny.sk a jej partnerských 
portáloch. 

 
1.8 Dodávateľ sa zaväzuje dodať počas jedného kalendárneho mesiaca aspoň 10 správ o činnosti odberateľa, 

alebo programových informácií odberateľa podľa zadania RTVS a tieto následne distribuovať v spravodajstve 
SITA. 

 
    

2 Spôsob a podmienky plnenia 

 
2.1 Spravodajský servis , denný monitoring, monitoring tlačovej agentúry bude dodávateľ dodávať odberateľovi 

elektronicky, a to jeho sprístupnením aj prostredníctvom internetu na webovom sídle www.sita.sk na základe 
prístupového mena a hesla oprávňujúceho odberateľa na vstup do spravodajského servisu z neobmedzeného 
množstva počítačov. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek po predchádzajúcom upozornení odberateľa 
zmeniť poskytnuté prístupové meno a heslo. Všetky technické náklady spojené so sprístupnením služieb hradí 
dodávateľ. 

 
2.2 Odberateľ berie na vedomie, že spravodajský servis je vytvorený na účely spravodajstva a na použitie jeho 

obsahu na iné účely sa môže podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadovať splnenie ďalších 
podmienok. Splnenie týchto podmienok je povinný pred takýmto použitím zabezpečiť odberateľ. Odberateľ sa 
zaväzuje uhradiť dodávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku použitia spravodajského servisu 
odberateľom v rozpore s týmito podmienkami. 

 
 

3 Cena 

 
3.1 Cena za dodanie zmluvného plnenia podľa tejto zmluvy  je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

3.2  Cena zmluvného plnenia podľa tejto zmluvy dodaného  
a) v období od 01.01.2017 do 31.12.2019 je 23 000,-  € (dvadsaťtritisíc eur) bez DPH za kalendárny mesiac. 

 
3.3 Dodávateľ poskytne odberateľovi zľavu vo výške 8 500,-  € bez DPH z ceny uvedenej v bode 3.2 tohoto článku 

za každý kalendárny mesiac počas platnosti tejto zmluvy vzhľadom na mediálne plnenia poskytnuté 
odberateľom, ktoré budú predmetom samostatnej Rámcovej zmluvy o poskytnutí vysielacieho času 
v programových službách Rozhlasu a televízie Slovenska na vysielanie reklamy. 

  
 Fakturačná cena za jednotlivé obdobia bude nasledujúca: 
 

a) v období od 01.01.2017 do 31.12.2019 je 14 500,-  € (štrnásťtisícpäťsto eur) bez DPH za kalendárny 
mesiac. 

K cene za dodané zmluvné plnenie bude účtovaná DPH podľa platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
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4 Platobné podmienky 

 

4.1  Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu podľa článku 3 tejto zmluvy  mesačne pozadu na základe faktúry 
vystavenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru do 15 (pätnástich) dní po uplynutí mesiaca, za ktorý sa 
cena podľa článku 4 tejto zmluvy  platí. 

 
4.2  Odberateľ uhradí cenu podľa článku 3 tejto zmluvy  bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. V prípade zmeny účtu je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti odberateľa vopred včas 
písomne informovať. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa. 

 
4.3 Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla odberateľa 

dodávateľom. 
 
4.4  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry odberateľovi. 

 
4.5 Ak odberateľ neuhradí faktúru v stanovenej lehote, je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľ 

zaplatenie úroku z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.   

 
4.6  Ak odberateľ neuhradí platbu podľa tejto zmluvy ani do 30 dní po lehote jej splatnosti je dodávateľ oprávnený 

pozastaviť svoje plnenie podľa tejto zmluvy až do preukázania úhrady omeškaných platieb. 
 

 

 

5 Osobitné dojednania 

 

5.1  Dodávateľ si k dielam/záznamom/databázam, ktoré dodal pri plnení predmetu tejto zmluvy, uplatňuje 
príslušné autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, ktoré mu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 
patria alebo, ktoré podľa tohto zákona vykonáva. 

 
5.2  Odberateľ môže počas trvania tejto zmluvy použiť obsah dodávaných spravodajských servisov, denných 

monitoringov tlače a monitoringov tlačovej agentúry na spravodajské účely vo vysielaní televíznej 
a rozhlasovej programovej služby odberateľa (programové služby Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu), 
na teletexte odberateľa, na webových sídlach rtvs.sk, rtvs.org,  rozhlas.sk a stv.sk ako aj na sociálnych sieťach. 
Odmena za súhlas na takéto použitie je zahrnutá v cene  podľa článku 3 tejto zmluvy. 

 
5.3 Fotografie z dodaného spravodajského servisu, denného monitoringu tlače a monitoringu tlačovej agentúry je 

odberateľ oprávnený sprístupniť verejnosti na webových sídlach rtvs.sk, rtvs.org, rozhlas.sk a stv.sk a na 
sociálnych sieťach v rozlíšení najviac 350 x 250 pix.. 

 
5.4 Tam, kde je to možné a/alebo obvyklé, je odberateľ povinný textové správy, fotografie, zvukové záznamy 

a/alebo zvukovo-obrazové záznamy z dodaného spravodajského servisu použité vo vysielaní televíznej 
a rozhlasovej programovej služby odberateľa v zmysle bodu 5.2 tohto článku zmluvy označiť pôvodom zdroja 
(SITA, SITA/autor alebo SITA/pôvodná agentúra).  

 

 Odberateľ je povinný textové správy, fotografie, zvukové záznamy a/alebo zvukovo-obrazové záznamy 
z dodaného spravodajského servisu použité na webových sídlach v zmysle bodu 5.2 tohto článku zmluvy 
označiť pôvodom zdroja (SITA, SITA/autor alebo SITA/pôvodná agentúra). Odberateľ je povinný na webovej 
stránke, resp. profile na sociálnych sieťach, obsahujúcej textové správy, fotografie, zvukové záznamy a/alebo 
zvukovo-obrazové záznamy z dodávaného spravodajského servisu uverejniť text: „Všetky práva vyhradené. 
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov zo zdrojov 
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SITA je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom SITA“ alebo „©SITA“ alebo označenie  „©SITA, Iný 

informačný zdroj“. 

 

5.5 Odberateľ nie je oprávnený použiť spravodajský servis na iné účely alebo iným spôsobom ako je uvedený 
v bodoch 5.2 až 5.4 tohto článku zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa a nie je 
oprávnený ho v rozpore s touto zmluvou poskytnúť, postúpiť alebo sprístupniť ďalším osobám.  
 

5.6  Odberateľ nesmie poskytnúť prístupové meno a heslo poskytnuté dodávateľom podľa článku 2 bodu 2.1 tejto 
zmluvy tretím osobám.  

 
5.7   Za každé porušenie povinnosti uvedenej v bodoch 5.2 až 5.6 tohto článku zmluvy je odberateľ povinný zaplatiť 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (jedentisíc eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 
právo dodávateľa požadovať od odberateľa v plnej výške náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti, na 
ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. 

 
5.8 Licencia na dodaný obsah podľa tejto zmluvy sa udeľuje na celý čas trvania majetkových autorských práv. 
 
5.9  Dodávateľ  nesie právnu zodpovednosť za poskytnutie nesprávnej alebo nepravdivej informácie 

 v spravodajských servisoch, denných monitoringoch tlače a monitoringoch tlačovej agentúry podľa článku 2  
tejto zmluvy. 

 
 

 

6 Trvanie zmluvy 

 
6.1  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2017 do 31.12.2019.  

 
6.2  Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak odberateľ poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným 

spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností odberateľa sa považuje najmä porušenie povinností 
uvedených v článku 5 bod 5.2 až 5.5 tejto zmluvy. 

 
6.3  Ustanovením bodu 6.2 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zmluvnej strany odstúpiť od 

tejto zmluvy v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. 
 
6.4 Odstúpením od tejto zmluvy alebo jej ukončením z iného dôvodu nie je dotknutý nárok na náhradu škody 

vzniknutej porušením tejto zmluvy a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 

6.5  Pred uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzatvorila, je možné zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných 
strán. 

 

7 Záverečné ustanovenia 

 

7.1   Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných a 
podpísaných dodatkov. 

 
7.2  V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok je dodávateľ o zmenách najskôr v dostatočnom 

časovom predstihu upovedomiť odberateľa. 
   
7.3  Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) alebo iného všeobecne záväzného právneho 
predpisu platného v Slovenskej republike. 

 
7.4  V prípade, ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 

predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah zmluvy. 
Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu 
svojím významom a účelom najbližšie. 
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7.5  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane dodávateľ a jeden odberateľ. 
 
7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola uzatvorená 

podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok. 

 
7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim 

právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili 
s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
7.8  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR podľa osobitného predpisu (zákon č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov). 

     
7.9 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
  Príloha č.1 - Sledované témy / Kľúčové slová 
      Príloha č.2 - Všeobecne obchodné podmienky SITA Slovenská tlačová agentúra  a.s.. 
  Príloha č.3 – Zoznam monitorovaných médií 
                Príloha č.4 – Zoznam podujatí, ktoré dodávateľ pokryje pre odberateľa nad rámec bežných agentúrnych    
                                       výstupov 
                 
 
 
 

V Bratislave ...................... 
 

 V Bratislave ...................... 
 

Za dodávateľa:   Za odberateľa: 
 
 
 
 
__________________________ 

 
 

 
 
 
 
__________________________ 

Mgr. Ivan Sámel  Ing. Václav Mika 
predseda predstavenstva  generálny riaditeľ 

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.  Rozhlas a televízia Slovenska 

 
 

 
__________________________ 
Ing. Petra Nemcová 
člen predstavenstva 
SITA     Slovenská tlačová agentúra a.s.  
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Príloha číslo 1: 

SLEDOVANÁ TEMA / KĽÚČOVÉ SLOVO: 

RTVS 

Audiovizuálny fond 

Bez reklamy 

Eurovision Song Contest 

Eurovízia 

Koncesie 

Koncesionárske poplatky 

Platby RTVS 

Podpora audiovizuálnej tvorby 

Priamy prenos Extraligy 

Priamy prenos RTVS 

Rada pre vysielanie a retransmisiu 

Rada RTVS 

Štúdio RTVS Banská Bystrica 

Štúdio RTVS Košice 

Úhrady RTVS 

Verejnoprávna inštitúcia 

Verejnoprávna televízia 

Verejnoprávnosť 
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DENNÍKY 

Denník N 
Hospodárske Noviny 

Nový Čas 

Plus 1 Deň 

Pravda 

SME 

Šport 

Új Szó 

Regionálna tlač - Korzáre:  

KORZÁR, košický denník 

Michalovský Korzár, týždenník 

Rožňavský Korzár, týždenník 

Spišskonovomestský Korzár, týždenník 

Regionálna tlač - ECHO 

Bánovce Topoľčany Partizánske ECHO 

Bardejovské ECHO 

Banskobystrické ECHO 

Breznianske ECHO 

Košické ECHO 

Kysucké ECHO 

Levické ECHO 

Liptovské ECHO 

Ľubovnianske ECHO  

Lučenecké ECHO 

Nitrianske ECHO 

Nové Zámky -Komárno ECHO  

Oravské ECHO 

Pezinské ECHO 

Považské ECHO 

Prievidzské ECHO 

Prešovské ECHO 

Rimavskosobotské ECHO 

Senecké ECHO 
Seredské novinky ECHO 

Šala - Galanta ECHO 

Tatransko Spišské ECHO 

Trenčianske ECHO 

Trnavské ECHO 

Turčianske ECHO 

Záhoracke ECHO 

Zemplínske ECHO 

Zvolenské ECHO 

Žiarske ECHO 
Žilinské ECHO 

Regionálna tlač - MY 

MY Banskobystrické noviny 
MY Horehronie 

MY Hornonitrianske noviny 

MY Kysuce 

MY Kysucké noviny 

MY Liptovské noviny 

MY Naše novosti 

MY Nitrianske noviny 

MY Nitrianske noviny - Noviny 
Juhozápadu 

MY Noviny stredného Považia 

MY Noviny Žiarskej kotliny 

MY Novohradské noviny 

MY Oravské noviny 

MY Topoľčianske noviny 

MY Trenčianske noviny 

MY Trnavské noviny 

MY Turčianske noviny 

MY Týždeň na Pohroní 

MY Týždenník pre Záhorie 

MY Zvolensko-podpolianske noviny 

MY Žilinské noviny 

REGIONÁLNA  TLAČ - ostatné 

Bratislavské noviny 
Devínskonovoveský Expres – DEVEX 
Humenské noviny 

Košický Večer  

Malacký hlas 

Noviny Kežmarok 
Prešovské noviny 
Žilinský večerník 
 

TÝŽDENNÍKY 

Báječná žena 

Eurotelevízia 

Chvíľka pre teba 

Magazín zdravia 

Nový Čas NEDEĽA 
Nový čas pre ženy 

Nový čas pre ženy - Extra 

Plus 7 dní 

Roľnícke noviny 

Rytmus života 

Slovak Spectator 

Slovenka 

Šarm 

Trend 

TV Svet 

Týžden 

Vásárnáp 

Zdravotnícke noviny 

Život 

MAGAZÍNY 

ASB 

Auto Bild Slovensko 

Auto motor a šport 

Auto Žurnál 

Autográtis 

Automagazín 

Beauty & Woman 
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Bedeker zdravia 

Break 

Diabetik 

Diéta 

Dobré jedlo 

Doma v záhrade 

Emma 

Eurostav 

Eva 
Evita 
EXclusive 
Fit magazín 
Fleet (SK) 

For men 

Forbes 

Fleet (SK) 

Generácie 

Gold Man  

Golf 

GoodWill 

Horeca magazine 

Instore Slovakia 

Interér/exteriér 

Intrain 

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 

Kilometer 
Knižná revue 
Kompendium medicíny 

Komunálne financie 

La Femme 

Lekárske listy 

Liek 

MADAM Eva  

Magazín TRANSPORT a LOGISTIKA 

Maminka 

Medical Practice 

MIAU  

Moja psychológia 

Moje zdravie 

MOT´or 

Môj dom 

Môj dom špeciál 

Next future 

Nový Čas BÝVANIE 

Obecné noviny 

Obchod 

Obchod, priemysel, hospodárstvo 

PC Revue 

Pekné bývanie 

Praktická Slovenka 

Quark 

Revue priemyslu 

Rodinný dom 

Run 

Správa budov 

Stavebné materiály 

Stop 

Stratégie 

Systémy logistiky 

Techbox 

Tovar & predaj 
Touch IT 

Truck & Business (SK) 

TZB Haustechnik 

Urob si sám 

Woman magazín 

Záhradkár 

Zdravie  

WEB STRÁNKY 

24hod.sk 

Aad.sk 

Adam.sk 

Aktuality.sk 

aktualne.sk 
androidportal.zoznam.sk 

asb.sk 

Atpjournal.sk 

Auto.pravda.sk 

auto.sk 

Autobild.cas.sk 
Automag.sk 

Automagazín.sk 

Autoserver.sk 
Autozena.sk 

autozurnal.com 

bakurier.sk 

basket.sk 
bbonline.sk 

beauty.sk 

beh.sk 

blog.etrend.sk 

blog.sme.sk 

branorac.sk 

bratislavskenoviny.sk 
busportal.sk 
bystricoviny.sk 

cas.sk 

casprezeny.sk 

cassovia.sk 

cestujsi.sk 

csr.etrend.sk  
cvicte.sk 
damskajazda.sk 
delet.sk 
denník.sk 
dennikn.sk 

dnes.sk 

dnes24.sk 

dromedar.zoznam.sk 

dsl.sk 

echoviny.sk 
energia.sk  
enviroportal.sk 
ephoto.sk 

eprofit.sk 

etrend.sk 

euractiv.sk 
europskenoviny.sk 

f1.sk 
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feminity.sk 

femme.sk 

finance.sk 

Finweb.hnonline.sk 

fit.server.sk 

fony.sk 

gamesite.sk 
gemerland.sk 
gool.sk 

hlavnespravy.sk 

hnonline.sk 

hnporadna.hnoline.sk 

hokej.sme.sk 

informuje.com 

infoware.sk 

investujeme.sk 

itnews.sk 

Jetotak.sk 

kaminvestovať.sk 

kdh.sk 
kino.server.sk 

komentare.hnonline.sk 

kosice.sk 
kosickespravy.sk 

lady.sk 

malacky.sk 
maminka.sk 
Masledialne.info 
Mecem.sk 

Medan.sk 

mediainfoservis.sk 

medialne.sk 

mediweb.hnonline.sk 

michalovskespravy.sk 

modernysvet.sk 

Mojandroid.sk 

mojdom.zoznam.sk 

Mojiphoe.sk 

Mojwindows.sk 
Most-hid.sk 

music.server.sk 

najmama.sk 

nanicmama.sk 

noveslovo.sk 
noviny.sk 

odpady-portal.sk 

omediach.com 

openiazoch.zoznam.sk 
operaslovakia.sk 
parlamentnelisty.sk 
pc.sk 

pcrevue.sk 

pcspace.sk 

Petrzalskenoviny.sk 

pluska.sk 

Pnky.sk 

Podkapotou.zoznam.sk 

podnikajte.sk 

podnikam.sk 
podtatransky-kurier.sk 

polygrafia-fotografia.sk 
postoj.sk 
pravda.sk 
primarnykontakt.sk 
profivodič.sk 

profutbal.sk 

realityserver.sk 

regionoviny.sk 

restauracie.etrend.sk 
retailmagazin.sk 
retailweb.sk 

rodinka.sk 

satcentrum.sk 
satelitnatv.sk 

server.sk 

skolskyservis.teraz.sk 

slobodavockovani.sk 

sme.sk 
spectator.sme.sk 
sport.sk 
sportmag.sk 
spravodajstvo24.sk 
spravy.pozri.sk 
stajl.sk 

staremesto.sk 

strana-sas.sk 
strana-smer.sk 
strategie.hnonline.sk 

style.hnonline.sk 

sulik.sk 

svet-komunikacie.sk 

ta3.com 

Tech.server.sk 

techbox.sk 

teraz.sk 

tlacovespravy.sme.sk 
tlacovespravy.worldpress.com 

top-fashion.sk 

topky.sk 

Topspeed.sk 
Touchit.sk 

transport.sk 

trendreality.sk 

trnava.sk 
trnavadnes.com 
tyzden.sk 

uvo.gov.sk 

varecha.sk 
vEnergetike.sk 
vofinanciach.sk 
vtm.cz 
vucke.sk 
vzdravotnictve.sk 
Webmagazín.sk 
Webnoviny.sk 
zahori.sk 
zavolantom.autovia.sk 

zdravezdravotnictvo.etrend.sk 

zive.sk 

zivot.sk 
zvonline.sk 

TELEVÍZIE 

STV 1 

Správy RTVS, 19:00-19:40, Po-Ne 
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Správy RTVS, 16:00-16:20, Po-Pia 

O 5 minút 12, 11:55 – 13:10, NE  

Autosalón,  9:05 – 10:20, NE 

Reportéri, 23:05 – 23:35, Štv 
Občan za dverami 

STV 2 

Správy a komentáre, 21:00-21:30, Po-Štv 
(Správy RTVS z regiónov) 

TA3 

Hlavné správy o 12:00,  Po-Ne 

Správy TA3, 15:00-15:25, Po-Ne 

Hlavné správy o 18:30 Po-Ne 

Analýzy a trendy, 21:30 – 22:00, štv 

Téma dňa , 19:50 – 20:30, Po-Št 

Biznis, 20:45-21:00, Str 

Labyrint,20:45-21:00, Utr  

V Politike,11:00 – 12:30, Ne 

Svet technológii, 17:45 – 18:00, Ne 

Motoring, 18:00-18:30, So 

TV Markíza 

Televízne noviny , 17:00-17:30,Po-Pi 

Televízne noviny , 19:00- 19:57, Po-Ne 

Smotánka,  18:20 – 19:00, so 
Reflex 

TV JOJ 

Noviny o 12:00 – 13:10, Po-Pi 

Noviny o 17:00, 16:55-18:00, Po-Pi 

Krimi noviny , 19:00-19:30,  Po-Ne 

VEĽKÉ NOVINY TV JOJ, 19:30 – 20:15,P-N 

RÁDIÁ 

Rádio Expres 

Infoexpres 12:00, Po-Ne 

Infoexpres 17:00, Po-ne 
Braňo Závodský naživo 

Rádio Regina 

Žurnál Rádia Regina , 12:00-12:30,Po-Ne 

Správy, 14:00 – 14:05, Po-Pia 

Žurnál rádia Regina, 17:00-17:30, Po-Pia 

Správy RTVS, 17:00-17:05, So-Ne 

Rádio Slovensko 

Ranný rádiožurnál,  07:00- 7:20, Po-Ne 

Rádiožurnál ,12:00- 12:20, Po-Ne 

Rádiožurnál,  18:00 -18:30, Po-Ne 
Rádiožurnál, 22:00 

Poradíme Vám 9:38-9:48, Po-Pi 

Sobotné dialógy, 12:10: 13:10. So 

Z prvej ruky,  12:27-13:02,  Po-Pi 

Vec verejná, 12:00: 13:00, Ne 
(K veci) 

Funrádio 

Správy 06:00 Po-Pi 
Správy 09:00 Po-Pi 

Rádio FM 

Správy 15:00 
(Správy 17:00) 

Tlačová agentúra 

SITA, TASR- na základe samostatnej 
ponuky 
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Tlačová agentúra SITA v rokoch 2017 – 2019 bude pokrývať viacero významných politických a športových udalostí v 
osobitných spravodajských špeciáloch 
 
Rok 2017 

 
1. Voľby do vyšších územných celkov. 
- Agentúra SITA v predstihu ponúkne zoznamy kandidátov, ktorý sa plánujú uchádzať o predsedov VÚC. 
- Po vyhlásení volieb odsledujé slovom a obrazom predvolebnú kampaň v jednotlivých krajoch a predstaví ich priority. 
- V predstihu ponúkne prehľad doterajších volieb, prehľady nevyhnutných úkolov pred samotnými voľbami (registrácie, 
založenie komisie, zasielanie hlasovacích lístkov a pod) a v spoluprácu s volebnou komisiou návody pre voličov o 
spôsobe volieb. 
- Obrazom a slovom online sledovanie volieb a vyhlásenie výsledkov. 
- Štatistické prehľady výsledkov volieb 
- Po vyhlásení výsledkov viacerí analytici zhodnotia priebech volieb a očakávania nasledovnom štvorročnom období. 
 
2. Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní  v St. Moritzi (Švaj., 6. – 19. februára) 
- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenských reprezentantov. 
- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera nášho vyslaného redaktorá. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskými reprezentantmi. 
 
3. Majstrovstvá sveta v hokeji v Kolíne (Nem.) a Paríži (Fr.) /5. – 21. mája/. 
- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenskú reprezentáciu. 
- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera nášho vyslaného redaktorá. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskou reprezentáciou. 
 
4. Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v Poľsku (16. – 30. júna) 
- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenskú reprezentáciu. 
- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera nášho vyslaného redaktorá. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskou reprezentáciou. 

 

5. majstrovstvá Európy mužov vo volejbale v Poľsku 

- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenskú reprezentáciu. 
- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera nášho vyslaného redaktorá. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskou reprezentáciou. 
 
2018 
 
1. Voľby do Európskeho parlamentu 
- Agentúra SITA v predstihu ponúkne zoznamy kandidátov, ktorý sa plánujú uchádzať o poslancov Európskeho 
parlamentu 
- Po vyhlásení volieb odsledujé slovom a obrazom predvolebnú kampaň jednotlivých strán  a predstaví ich priority, o 
ktoré sa budú zasadzovať v europarlamente. 
- V predstihu ponúkne prehľad doterajších volieb, prehľady nevyhnutných úkolov pred samotnými voľbami (registrácie, 
založenie komisie, zasielanie hlasovacích lístkov a pod) a v spoluprácu s volebnou komisiou návody pre voličov o 
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spôsobe volieb. 
- Obrazom a slovom online sledovanie volieb a vyhlásenie výsledkov na území SR a v EÚ. 
- Štatistické prehľady výsledkov volieb 
- Po vyhlásení výsledkov viacerí analytici zhodnotia priebech volieb a očakávania nasledovnom štvorročnom období. 
 
2. Komunálne voľby 
- Agentúra SITA v predstihu ponúkne zoznamy kandidátov, ktorý sa plánujú uchádzať o primátorov jednotlivých 
krajských miest 
- Po vyhlásení volieb odsledujé slovom a obrazom predvolebnú kampaň jednotlivých kandidátov na primátorov vo 
väčších slovenských mestách a predstaví ich priority 
- V predstihu ponúkne prehľad doterajších volieb c celoslovenského pohľadu a jednotlivých krajských miest, prehľady 
nevyhnutných úkolov pred samotnými voľbami (registrácie, založenie komisie, zasielanie hlasovacích lístkov a pod) a v 
spoluprácu s volebnou komisiou návody pre voličov o spôsobe volieb. 
- Obrazom a slovom online sledovanie volieb a vyhlásenie výsledkov v krajských a väčších mestách na území SR . 
- Štatistické prehľady výsledkov volieb 
- Po vyhlásení výsledkov viacerí analytici zhodnotia priebech volieb a očakávania nasledovnom štvorročnom období. 
 

3. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY a ZIMNÉ PARALYMPIJSKÉ HRY - Pjongčang (Kór.  rep., 9. - 25. februára) 

- Pred začiatkom hier ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na slovenských 

reprezentantov. 

- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 

- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera a objektívom našich vyslaných redaktorov. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskými reprezentantmi. 

- Online výsledky vo všetkých disciplínach 

3. Hokejové majstrovstvá sveta v Kodani a Herningu (Dán.,  /4. – 20. mája/ 

- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenskú reprezentáciu. 
- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera nášho vyslaného redaktorá. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskou reprezentáciou. 

4. Záverečný turnaj majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku (14. júna – 15. júla) 

- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenskú reprezentáciu. 
- V prípade postupu krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera nášho vyslaného redaktorá. 
- Online sledovanie majstrovstiev a v prípade postupu udalostí súvisiach so slovenskou reprezentáciou. 

 

2019 

1. Prezidentské voľby 

- Agentúra SITA v predstihu ponúkne zoznamy kandidátov, ktorý sa plánujú uchádzať o post prezidenta SR 
- Po vyhlásení volieb odsledujé slovom a obrazom predvolebnú kampaň jednotlivých kandidátov a predstaví ich priority 
formo rozhovoru s každým kandidátom. 
- V predstihu ponúkne prehľad doterajších volieb, prehľady nevyhnutných úkolov pred samotnými voľbami (registrácie, 
založenie komisie, zasielanie hlasovacích lístkov a pod) a v spoluprácu s volebnou komisiou návody pre voličov o 
spôsobe volieb. 
- Obrazom a slovom online sledovanie volieb a vyhlásenie výsledkov v prvom a druhom kole volieb. 
- Štatistické prehľady výsledkov volieb 
- Po vyhlásení výsledkov viacerí analytici zhodnotia priebech volieb a očakávania nasledovnom štvorročnom období. 



Príloha č.4                                                                                                  ZM00000552 
ZM00000552ZM00000552 
2. Hokejové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach (3. – 19. mája/ 

-Príprava Slovenska na majstrovstvá 
- Pred začiatkom majstrovstiev ponúkne štatistické prehľady o doterajších majstrovstvách s osobitným zreteľom na 
slovenskú reprezentáciu. 
- Krátke životopisy a fotoportréty slovenských reprezentantov 
- Počas majstrovstiev ponúkne odberateľom slovom a obrazom viacero zaujímavých postrehov súvisiacich s 
majstrovstvami z pera a objektívom našich redaktorov. 
- Sledovanie udalostí súvisiach so slovenskou reprezentáciou. 

 

 


