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o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov uzatvorená podľa § 

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky medzi 

zmluvnými stranami. 

 
Poskytovateľ: Slovakia Online s. r. o. 

Riazanská 57  

831 03 Bratislava 

Slovenská republika  

obchodná spoločnosť zriadená podľa práva Slovenskej republiky, 

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,        

odd.: Sro, vložka č.: 9581/B 

IČO: 31 402 445 

IČ DPH:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

Zastúpená: Oľga Cimová, konateľ 

 

 
ako jedna zmluvná strana 

             (ďalej  len „Poskytovateľ“) 
 

a 
 

Objednávateľ: 

 

 

 

Zastúpený: 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 

Štefánikova 2 

811 05 Bratislava 

Slovenská republika  

Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR 

IČO: 

IČ DPH: 

DIČ: 

  30 845 157 

 

Bankové spojenie:   

 
Zastúpená:  

 ako druhá zmluvná strana 

                (ďalej len „Objednávateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Objednávateľ sa v ďalšom texte spoločne označujú ako „zmluvné strany“)

Zmluva č.     / 1 9 
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Článok I 

Predmet Zmluvy 

  
1. Poskytovateľ sa voči Objednávateľovi zaväzuje, že v mene Objednávateľa (v mene 

Objednávateľa znamená, že Poskytovateľ výlučne podľa pokynov Objednávateľa, v 

súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pre internú potrebu Objednávateľa v súlade s 

podmienkami tejto Zmluvy prečíta, odsleduje, vyberie, vytriedi, zhromaždí, spracuje do 

elektronickej podoby – (databázy) informácie zverejnené v zdrojoch špecifikovaných v 

tejto Zmluve, s tým, že Poskytovateľ o.i. nenesie zodpovednosť za obsah pokynov 

Objednávateľa) a pre Objednávateľa bude odo dňa  uzavretia tejto Zmluvy: 

 

1a) sledovať a zhromažďovať informácie o Objednávateľovi podľa zadaných kľúčových 

slov, ktoré boli publikované: 

 
a) v periodickej tlači, 

b) v rozhlasových programoch,  

c)  v televíznych programoch,  

d)  na WEB stránkach elektronických informačných sietí. 

e) vybraná zahraničná  tlač, 
f) monitoring podcastov, 
g) on-line články aj s diskusiou pod článkami 

 

Jednotlivé zdroje sú bližšie špecifikované a zaslané na emailovú adresu Objednávateľa:   

 

 

 

1b) zhromaždené informácie podľa odseku 1a) tohto článku Zmluvy spracovávať do 

databázy (ďalej „Databáza“). 

 

2. Databázu zhotovenú podľa odseku 1.1b) tohto článku Zmluvy bude Poskytovateľ 

odovzdávať Objednávateľovi: 
 

a) zasielaním elektronickou poštou (e-mailom) na emilovú adresu Objednávateľa vo 

formáte html dokument (príp. podľa vzájomnej dohody), a to tak, že Poskytovateľ 

bude zasielať každý pracovný deň do 6:30 hod., počas víkendov do 11:00 hod. 

a počas sviatkov do 14:00 hod. prehľad všetkých správ a článkov k zadaným 

kľúčovým slovám ako aj plné znenia všetkých správ a článkov nájdených v zdrojoch 

podľa bodu 1 Zmluvy, s uvedením ich zdroja a dátumu ich uverejnenia.  

b) Neobmedzeným on-line prístupom do on-line prístup do osobitne vytvorenej 

klientskej databázy informácií z mediálnych výstupov prostredníctvom 

prihlasovacieho mena a hesla 
 

3. Objednávateľ môže Databázu využívať len na vnútroorganizačné informačné účely. 

4. Služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, bude Poskytovateľ poskytovať 

Objednávateľovi  v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

5. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonávať pre Objednávateľa denný 

monitoring médií za podmienok ustanovených touto zmluvou, pričom predmet zmluvy 
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zahŕňa: 

6. Denný off-line Monitoring médií, ktorý predstavuje špecifickú aktivitu, spočívajúcu v 

poskytovaní denného off-line monitoringu spracovaného do štruktúrovanej databázy v 

textovej podobe (txt. súbor) a vyhľadateľné cez existujúce užívateľské rozhranie. 

7. Denný tematický Monitoring médií, poskytovaný na základe Objednávateľom 

dodaných kľúčových slov a jeho následné spracovanie s možnosťou preraďovania 

obsahu  podľa  potrieb  Objednávateľa  v kategóriách definovaných  Objednávateľom a 

prostredníctvom klientskeho filtra exportu obsahu v rtf.formáte s funkčnými 

hypertextovými prepojeniami a anotáciou vrátane spätného vyhľadávania. Klientský 

filter je poskytovaný podľa neobmedzeného počtu kľúčových slov definovaných 

Objednávateľom s možnosťou ich kombinácie pomocou logických operátorov. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny a dopĺňania kľúčových slov. 

8. Poskytovateľ disponuje autorskými právami k databáze informácií z monitoringu 

verejných komunikačných zdrojov. 

9. Poskytovateľ je plne zodpovedný za to, že pri poskytovaní súboru informácií nedôjde k 

porušeniu zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 

10. Prístup k obsahu archívu monitoringu médií dodávateľa, možnosť vyhľadávania 

nformácií v mediálnom archíve pomocou fulltextových požiadaviek a uloženie výstupov 

do ponúkaných formátov.  

11. Denné poskytovanie on-line monitoringu zo slovenských a vybraných zahraničných, 

rozhlasových, televíznych, elektronických a webových internetových zdrojov,  

12. K prepisu monitoringu požadujeme od poskytovateľa audio alebo video nahrávku, 

13. Prístupové práva do klientského rozhrania budú dodané na emailové adresy 

objednávateľa, na ktoré sa bude služba dodávať. Poskytovateľ vysvetlí a názorne ukáže 

možnosti a používanie klientskeho centra objednávateľovi, 

14. Prístup do databázy dodávateľa bude prostredníctvom pracovných staníc (počítačov) 

alebo pomocou mobilnej aplikácie pre platformu Android a iOS. 

15. Dodávanie zahraničných titulov s  automatickými prekladmi 3-5 top webových zdrojov 

Polska, Maďarska a Rakúska. 

16. Poskytnutie on-line prístupu užívateľov Objednávateľa k informáciám nachádzajúcich 

sa v archíve monitoringu médií dodávateľa od roku 1994 minimálne v rozsahu 

monitorovaných zdrojov aktuálnych v danom období. Prístup do osobitne vytvorenej 

databázy mediálnych výstupov,  ktorá  umožňuje  vyhľadávanie, triedenie, 

spracovanie a archivovanie výstupov podľa individuálnych požiadaviek 

Objednávateľa. 

17. Služby spojené s prepismi úplného znenia príspevkov spravodajských a publicistických 

relácií rozhlasového a televízneho vysielania, články z tlače a webových portálov ako aj 

preklady relevantných článkov a príspevkov z menšinových zdrojov a inojazyčných 

zdrojov do slovenského jazyka, s výnimkou českého jazyka, príp. podľa operatívnych 

požiadaviek Objednávateľa doručených na emailovú adresu Dodávateľa. 

18. Dodávku mimoriadnych monitoringov v prípade mimoriadnych a krízových udalostí 
a podľa operatívnych požiadaviek Objednávateľa doručených na e-mailovú adresu 
Dodávateľa. 

19. Poskytované služby Dodávateľom v rozsahu a v termínoch uvedených v článku 1 budú 

zahrnuté v mesačnom paušále. 

20. Dodávateľ je povinný poskytovať plnenie predmetu zmluvy a Objednávateľ je povinný 
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uhradiť Dodávateľovi cenu za poskytované plnenie. 

21. Pre vylúčenie všetkých pochybností, zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že náklady a 

odmena Dodávateľa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy sú zahrnuté v cene 

podľa tejto zmluvy. 

22. Dodávateľ udeľuje objednávateľovi  súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého 

súčasného i budúceho obsahu databáz, prístup k obsahu, ktorých je súčasťou Plnenia 

podľa tejto zmluvy. 

23. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť objednávateľovi súhlas podľa bodu 21,  
že udelením takého slúhlasu neporušuje autorské práva a/alebo iné práva 
duševného vlastníctva tretích osôb. 

24. Cieľom prístupu objednávateľa k obsahu databáz podľa tejto zmluvy je 
zabezpečenie vlastných informačných potrieb objednávateľa. 

25. Ak sa vyhlásenie dodávateľa podľa bodu 22. ukáže ako nepravdivé, alebo sa stane 
nepravdivým počas účinnosti tejto zmluvy, dodávateľ sa zaväzuje na základe výzvy 
objednávateľa nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi z takéhoto 
dôvodu vznikla, alebo uhradiť pohľadávky tretích osôb, ktoré si dôvodne uplatnili 
tieto osoby voči objednávateľovi z dôvodu porušenia ich autorských práv a/alebo 
iných práv duševného vlastníctva. 

 
 

Článok II  

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za služby ozn. v čl. I tejto Zmluvy bude Poskytovateľ  ku 

poslednému dňu kalendárneho mesiaca fakturovať Objednávateľovi mesačnú odmenu 

vo výške 495,00 EUR (štyristodeväťdesiatpäť eur) bez DPH mesačne. Faktúra je 

splatná 30. kalendárny deň, ktorý nasleduje po dni fakturácie. Objednávateľ sa zaväzuje 

Odmenu v plnej výške uhradiť podľa podmienok tejto Zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvy Poskytovateľ je oprávnený adekvátne navrhnúť 

zvýšenie alebo zníženie Odmeny v prípade zmeny nákladov súvisiacich s poskytovaním 

služieb podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi, najmä v prípadoch: 

a) zmeny formátu poskytovaných dát, 

b) zmeny kľúčových slov, 

c) zmeny príslušných daňových predpisov, 

d) inflácie (podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky). 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom 

navrhnúť adekvátne zvýšenie, alebo zníženie výšku Odmeny podľa bodu 2.1 tejto 

Zmluvy pri zmene kľúčových slov alebo pri zmene monitorovaných zdrojov (podľa 

článku I, bod 1) v prípade, že počet generovaných správ sa v dôsledku zmeny kľúčových 

slov alebo zmeny monitorovaných zdrojov k Zmluve zvýši alebo zníži minimálne o 10 %; 

odmena Poskytovateľa sa v tomto prípade môže zvýšiť alebo znížiť o výšku percenta, 

o ktoré sa zvýšil alebo znížil počet generovaných správ, maximálne však do výšky 30 % 

fakturovanej sumy, pričom zvýšený alebo znížený počet generovaných správ bude 

maximálne 30 %.  Poskytovateľ v tomto prípade dodá Objednávateľovi zostavu 
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s uvedením počtu generovaných správ pred uskutočnením zmien a po uskutočnení 

zmeny. Ak by mal Poskytovateľ podľa tohto bodu právo na zvýšenie alebo zníženie 

odmeny, je povinný to vopred (pred vystavením faktúry) Objednávateľovi oznámiť 

a následne zmluvné strany podľa výsledku negociačných rokovaní o zmene Odmeny 

uzatvoria dodatok k Zmluve za účelom zmeny Odmeny podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. 
 

4. Ak Objednávateľ mešká so zaplatením faktúry viac ako 10 kalendárnych dní po dni jej 

splatnosti, Poskytovateľ si môže uplatniť podľa § 369 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov úroky z omeškania, a to 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý aj začatý deň omeškania.  

 

5. V prípade, že Objednávateľ  bude v omeškaní s úhradou splatnej faktúry viac ako 14 dní 

po dni jej splatnosti, Poskytovateľ je oprávnený prerušiť dodávku služieb podľa tejto 

Zmluvy až do momentu úplnej úhrady splatnej faktúry, pričom Poskytovateľ 

nezodpovedá za prípadné škody, ušlý zisk, prípadne iné ujmy (majetkové, nemajetkové), 

ktoré vzniknú Objednávateľovi a/alebo tretím osobám, dôsledkom prerušenia dodávky 

služieb podľa tejto Zmluvy. Ustanovenie bodu 4 tohto článku nie je týmto bodom 5 

dotknuté. 
 

6. Odmena sa považuje za uhradenú pripísaním plnej fakturovanej sumy na bankový účet 

Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
7. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy až do 

momentu splnenia záväzkov a/alebo povinností zo strany Objednávateľa v zmysle tejto 
Zmluvy, pričom pre tento prípad nie je Poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím služby, 
prípadne ani inak neporušuje ustanovenia tejto Zmluvy. 
 
 
 

Článok III  

Zodpovednosť za škody 

  

1. V prípade, ak komunikačné prostriedky zabezpečujúce prístup k dátam prostredníctvom 

servera sú z akéhokoľvek dôvodu nefunkčné (technický výpadok u providera, nefunkčný 

mailový server, prerušené telekomunikačné káblové prepojenie a pod.), Poskytovateľ za 

predmetný stav nenesie zodpovednosť; zaväzuje sa však vyvinúť snahu o zabezpečenie 

alternatívneho prístupu Objednávateľa k Databáze. 

 

2. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytnuté informácie iba 

sprostredkováva, nie je ich autorom a teda nijakým spôsobom nemení ani neupravuje ich 

obsahovú stránku, nezodpovedá teda za obsah poskytnutých informácií. 
 

Článok IV 

Doručovanie 

 
1. Akákoľvek písomnosť, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto Zmluvy, bude 

vyhotovená v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú, ak bude doručená 
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osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom  na 

adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je v iných 

ustanoveniach tejto Zmluvy dohodnutý osobitný spôsob doručovania alebo na takú inú 

adresu, ktorá bude písomne oznámená zmluvnej strane odosielajúcej písomnosť 

najneskôr  5 pracovných dní pred dňom odoslania písomnosti. V prípade neúspešného 

doručenia písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa 3. deň uloženia zásielky na 

pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Akákoľvek písomnosť vyhotovená 

podľa tejto z Zmluvy bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát 

odmietne prevziať. 
 

Článok V  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

tejto Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 

47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon“). 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zverejnenie zmluvy zabezpečí Objednávateľ  

bezodkladne  po podpise tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami, najneskôr však do 5 

pracovných dní od jej podpísania zmluvnými stranami. Poskytovateľ súhlasí so 

zverejnením Zmluvy v celom jej znení, pričom vyhlasuje, že Zmluva neobsahuje 

informácie, ktoré by nebolo možné zverejniť resp. sprístupniť v zmysle zákona a to 

najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. a v prípade, že 

také informácie obsahuje dáva Objednávateľ súhlas tieto informácie v zmysle zákona 

zverejniť resp. sprístupniť. Zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané výlučne len na 

základe písomných a číslovaných dodatkov k nej, a to po predchádzajúcom 

obojstrannom súhlase a podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.01.2020 do 31.12.2021. Túto zmluvu 

možno ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 

bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúcom po mesiaci doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strany 

a uplynie posledný deň výpovednej lehoty.  

 

3. Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 

každá zo zmluvných strán dostane po dvoch úplne podpísaných vyhotoveniach. 

 

4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou 

nie je dotknutý ostatný obsah tejto Zmluvy. Príslušné ustanovenie tejto Zmluvy sa 

nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím 

významom a účelom najbližšie. 

 

5. V prípade vzniku sporu týkajúceho sa plnenia záväzkov zmluvných strán z tejto Zmluvy 

sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzniknutú situáciu prednostne zmierlivo, mimosúdnou 

cestou.  
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6. Zmluvné strany na záver tejto Zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a uzatvorili ju 

na základe vlastnej, slobodnej, určitej a dostatočne vážnej prejavenej slobodnej vôle, na 

znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 
 

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy: 

príloha č. 1 Minimálny rozsah monitorovaných zdrojov 

príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o neporušení autorského zákona a/alebo iné práva 

duševného vlastníctva tretích osôb 

 

 
 

 
 
 

 

V Bratislave, dňa:       V Bratislave, dňa: 

 

Poskytovateľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

.........................................      .............................................. 

     Oľga Cimová          Mgr. Štefan Rozkopál 

      konateľ       vedúci Kancelárie prezidenta  

    Slovakia Online s.r.o.             Slovenskej republiky 
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           Príloha č.1 

 

 
  

  
Návrh na plnenie kritérií  

  

1. Základné údaje:   

Názov, obchodné meno uchádzača  Slovakia Online s.r.o.  

 Adresa sídla uchádzača        

 Ulica č.          Riazanská 57  

 Obec          Bratislava  

 PSČ           831 03  
Kontaktná osoba uchádzača  
(uveďte aj kontaktné údaje osoby poverenej zastupovať uchádzača)  

 Meno a priezvisko        
 Funkcia            
 Mail            
  

2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:  

Najnižšia cena   

(za dodanié célé ho prédmétu za kazky v EUR vrátane DPH.)  
  

3. Cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky:  
„Monitoring médií pre Kanceláriu prezidenta SR na obdobie 24 mesiacov od 1.1.2020 do 
31.12.2021“.  
 

  

K špecifikácii predmetu zákazky požadujeme: 
 
- Poskytovateľ disponuje autorskými právami k databáze informácií z monitoringu 

verejných komunikačných zdrojov,  

- poskytovateľ je plne zodpovedný za to, že pri poskytovaní súboru informácií nedôjde k 

porušeniu zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 

- prístup k obsahu archívu monitoringu médií dodávateľa, možnosť vyhľadávania 

nformácií v mediálnom archíve pomocou fulltextových požiadaviek a uloženie výstupov 

do ponúkaných formátov.  

- denné poskytovanie on-line monitoringu zo slovenských a vybraných zahraničných, 

rozhlasových, televíznych, elektronických a webových internetových zdrojov,  

- k prepisu monitoringu požadujeme od poskytovateľa audio alebo video nahrávku, 

- prístupové práva do klientského rozhrania budú dodané na emailové adresy 

objednávateľa, na ktoré sa bude služba dodávať. Poskytovateľ vysvetlí a názorne ukáže 

možnosti a používanie klientskeho centra objednávateľovi, 
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- prístup do databázy dodávateľa bude prostredníctvom pracovných staníc (počítačov) 

alebo pomocou mobilnej aplikácie pre platformu Android a iOS. 

- Dodávanie zahraničných titulov s  automatickými prekladmi 3-5 top webových zdrojov 

Polska, Maďarska a Rakúska. 

 

P. č. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 
1. Monitorované zdroje 

- tlač vydávaná na území Slovenskej republiky, 
- rozhlasové a televízne  vysielanie, 
- vybraná zahraničná  tlač, 
- webové portály,  
- monitoring podcastov, 
- on-line články aj s diskusiou pod článkami 

 
2. Minimálny rozsah monitorovaných zdrojov 

všetky tlačené periodiká vydávané na území Slovenskej republiky vrátane príloh a 
nedeľných vydaní 

3. 
Denný prehľad z tlače najdôležitejš ích informácií z vnútropolitickej a 
zahraničnopolitickej oblasti aj na základe zadefinovaných kľúčových slov 

4. Týždenníky  
NCPZ, Plus7 dni, Šarm, Téma, Trend, Týždeň, Život 

5. Magazíny 
Emma, EVA+ADAM, EVITA, Forbes, Forum,Madam Eva, MIAU, Nota bene, Odpady, 
Odpadové hospodárstvo, Parlamentný kurier, Zdravie 

6. Česká tlač 

Dnes, Reflex, Euro. Mladý svet, Mladá fronta, Respekt, Hospodárské noviny, Ekonóm, 

Právo, Lidové noviny, Týden, ATM armádní technický magazín, Letectví-kosmonautika, 
Bankovnictví 

7. Rozhlasové stanice 

Rádio Slovensko, Rádio Patria, Rádio Košice, Regina Bratislava, Regina S.Bystrica, 
Regina Košice Rádio Viva Metropol, Rádio Expres, Rádio Jemné , Fun Rádio, Rádio FM, 
Rádio Kiss, Rádio Európa 2, Rádio Lumen, Rádio Beta, Rádio Kossuth ,  Český rozhlas, 
Český rozhlas 6, BBC, Östereich 1. 

8. Denný prehľad z rozhlasového vysielania najdôležitejších informácií z vnútropolitickej a 

zahraničnopolitickej oblasti. K prepisom požadujeme audio nahrávku. 
 

9. Televízne stanice 

Jednotka , Dvojka, TV Bratislava , Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 24 , Nova, Prima, M 1, Duna 
TV, ORF1, ORF 2, MTV. 
 

10. Denný prehľad z televízneho  vysielania  najdôležitejších informácií z vnútropolitickej  a 
zahraničnopolitickej  oblasti. K prepisom požadujeme video nahrávku. 
 

11. Webové stránky  

24hod.sk, aktuality.sk, bratislavskenoviny.sk, cas.sk, casprezeny.sk, damskyweb.sk, 
dennikn.sk, dnes24.sk, dobrenoviny.sk, ekonato.tvnoviny.sk, energa.dennikn.sk, 
energiaweb.sk, energieprevas.sk, energie-portal.sk, enviroportal.sk, etrends.sk, 
europskenoviny.sk, euroactiv.sk, feminity.sk, funradio.sk, hnonline.sk, interez.sk, 
korzar.sme.sk, kosicednes.sk, netky.sk,noveslovo.sk, odpady-portal.sk, omediach.com, 
parlamentnelisty.sk, pluska.sk,pravda.sk, refresher.sk, sme.sk, startitup.sk, ta3.com, teraz.sk 
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(+ skolsky servis), topky.sk, tvnoviny.sk, tyzden.sk, ujszo.com, webnoviny.sk, glob.sk, 
pravda.sk, pluska.sk, plus7 dní.pluska.sk, postoj.sk 
 

12. Monitorované spravodajské a publicistické relácie 
A. ROZHLASOVÉ STANICE 

1. Rádio Slovensko:  
Slovensko 1,  Rádiožurnál, Dobré ráno, 
Popoludnie na Slovensku, Z prvej ruky, Sobotné dialógy; 

2. Rádio Regina Bratislava, Rádio Regina Banská Bystrica, Patria 
Spravodajstvo 

3. Rádio Expres: Infoexpres 
4. Rádio FM: Správy 
5. Rádio Lumen: Infolumen, Zaostrené 
6. Rádio Patria: (v maďarskom jazyku)  Rádionoviny, (v rusínskom jazyku) 

Rádionoviny a (v ukrajinskom jazyku)  Rádionoviny 

7. Fun Rádio: Krátke správy 

8. Rádio Kiss: Správy 

9. Český rozhlas: Rádiožurnál, Ozveny dňa 

10. Rádio Kossuth: Kronika 

11. Radia Östereich I a II.: Obedný žurnál 

13. B. TELEVÍZNE STANICE 

1. Jednotka: Správy RTVS, Reportéri, O 5 minút 12,  Správy RTVS o 12.00; 
2. Dvojka: Správy - Hirek, Večera s Havranom, Správy a komentáre; 
3. TA3: Správy, Hlavné správy, 24 hodín vo svete, Analýzy a Trendy, Téma dňa,  

V politike, Žurnál, priebežne - živé vstupy, tlačové konferencie; 
4. Markíza: Televízne noviny o 17:00 a 19:00, Reflex, Na telo 
5. JOJ: Noviny, Krimi Noviny, Noviny o 12-tej, Noviny o 17-tej; 
6. ČT 1: Události 
7. ČT 24 : Spravodajstvo - priebežne, Otázky V. Moravce; 
8. NOVA: Televizni noviny 
9. Prima: Zprávy FTV Prima 

10. M1: Televízne noviny 
11. MTV1: Večerné televízne noviny 
12. Duna TV: Televízne noviny 
13. ORF 1; ORF 2: Správy 
14. Iná zahraničná tlač: Der Standard, Die Presse, Kurier; Népzsabadság, Magyar 

Nemzet, Gazela wyborcza, Rzeczpospolita 

15. Prístupy do databáz: neobmedzene 
 

Výsledná cena za predmet zákazky spolu v EUR bez DPH  11 880,00  

Spolu DPH  2 376,00  

Výsledná  cena  za predmet zákazky spolu v EUR s DPH  14 256,00  

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a DPH nevyčísľuje. 

 
Platca DPH: áno – nie 
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Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky  
 

 

V Bratislavé, dňa 10.12.2019  

  

  

  

_____________________________________________________________________  

Oľga Cimová, konateľ  

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení 
podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 
 
 
 
 

 


