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že vás baví čítať,  
čo nás baví písať



Petronela Ševčíková
petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk

K
aždý rok zhruba v tomto čase predstavujú televízie svoju 

programovú štruktúru do najdôležitejšej sezóny roka. 

Hovorím zhruba, pretože len pred pár rokmi sa o novin-

kách začalo hovoriť niekedy začiatkom septembra, v sú-

časnosti ponuku programu poznáme už v auguste, ak nie skôr.

Čas sa tak zrýchlil, že o nastavení novej cenovej politiky v tele-

víziách sa začína hovoriť koncom leta. Aj to značí, že jeseň bude 

pekne horúca alebo, použime eufemizmus, pestrá.

V prílohe sme zmapovali novinky, ktoré si pripravili slovenské 

lineárne televízie. Komerčné televízie prichádzajú s ďalšími 

sériami úspešných projektov a nasadzujú aj novinky. Detto platí 

o RTVS, aj keď obsah verejnoprávnej televízie sa bude vyvíjať 

v dôsledku nového šéfa. A ta3? Tú čakajú prioritne komunálne 

voľby.

Prvýkrát sme zaradili do obsahu aj ponuku streamovacích 

služieb. Domácich alebo lokálnych, nazvime to, ako chceme. 

Z hľadiska vývoja našich televízií je to veľká vec – trendy sú 

neúprosné a vysielať iba v lineári sa už nedá.

Na druhej strane je tu rozšírenie staníc – Markíza pred letom 

spustila Markíza KRIMI, JOJ-ka šport, na jeseň sľubuje aj spra-

vodajskú stanicu. Ktovie, či sa tieto niche stanice v budúcnosti 

ešte nerozrastú.

Boli časy, keď sa na trhu zohrával boj o líderskú pozíciu a tiež 

aj o diváka. Nemyslím si, že toto už neplatí – aj keď sa k tomu 

pridal aj spomínaný streaming.

Televíziám prajem, aby z tohto súboja nevyšiel ako víťaz iba 

divák.

Pestrá jeseň

EDITORIÁL



Markíza s novou identitou

Michal Borec, riaditeľ Centra  

marketingu, Markíza

Diváci si už pri sledovaní našich staníc určite 

všimli markantnú zmenu. Dostali totiž 

úplne novú vizuálnu identitu, ktorú sme po 

niekoľko mesiacov trvajúcich prípravách 

uviedli do života 10. augusta 2022. Všetky naše televízie tak získali 

nové svieže logá, vlastnú farebnosť a grafický vizuál zodpoveda-

júci cieľovej skupine a ponúkanému obsahu. Vďaka ikonickému 

symbolu „M“ sa už aj logá staníc Doma a Dajto na prvý pohľad 

hlásia k svojmu členstvu v rodine skupiny Markíza. Okrem toho 

chystáme tiež niekoľko moderátorských posunov a obsahové 

úpravy v rámci spravodajstva a publicistiky, o všetkom budeme 

včas informovať.

Mohli by ste zhrnúť vašu filozofiu 
na jesennú sezónu?
Naša stratégia pre každú televíznu sezónu je nemenná – prinášať 

tú najlepšiu a najkvalitnejšiu zábavu pre celú rodinu, doplne-

nú o objektívne a dôveryhodné spravodajstvo a vždy aktuálnu 

publicistiku. Programová štruktúra Markízy v sebe vždy kombinuje 

úspešne etablované projekty a atraktívne novinky.

ktoré top projekty ste pripravili 
divákoM v toMto roku?
Najväčšie seriálové hity na celom trhu ako Druhá šanca a Pán profesor 

doplníme o skvelé novinky Výnimočná Nikol a Chatári. Markíza má 

najsilnejšiu tradíciu v rámci žánru reality šou, ponúkneme v poradí už 

14. sériu Farmy s novým moderátorom Marekom Fašiangom, po štvrtý 

raz prinesieme obľúbené Extrémne premeny s Marošom Molnárom 

a chýbať nebude ani druhá sezóna úspešnej novinky Love Island. No 

a nedeľné večery budú patriť veľkolepej šou Tvoja tvár znie povedome, 

ktorej tohtoročná zostava sľubuje naozaj extra dávku skvelej zábavy.

ako vyriešite prograMovo access-priMe?
Túto jeseň sa diváci môžu v pracovné podvečery tešiť na premiérové 

epizódy obľúbenej série príbehov Rodinné prípady, budúci rok máme 

v pláne priniesť nový denný seriál. 

pred letoM a počas leta ste testovali 
dve novinky - súťažnú šou lego Masters 

a vedoMostnú šou na love. uvažuje o ich 
zaradení do prograMovej štruktúry?  
V prípade šou Lego Masters išlo v prvom rade o výsledok 

obchodnej spolupráce v spojení s príjemným, krátkodobým 

rodinným projektom na záver jarnej sezóny. Aktuálne v tomto 

projekte neplánujeme pokračovať, nevylučujeme však, že sa 

k nemu ešte niekedy vrátime. Prostredníctvom kvízovej šou 

Na love sme si taktiež už ku koncu sezóny otestovali divácky 

záujem o tento typ formátu. V súčasnosti síce nevyrábame 

ďalšie časti, so sledovanosťou projektu sme však boli 

spokojní a vidíme v ňom potenciál do budúcnosti. Určite by 

sme vo svojom portfóliu radi mali aj formát kvízovej šou.

Markíza v prichádzajú-
cej sezóne stavila okrem 
etablovaných formátov 
na dva úplne nové projek-
ty. Jesennú programovú 
štruktúru približuje Silvia  
Majeská, programová ria-
diteľka Markízy a Novy.

ponuka Markízy: 
stratégia je vždy rovnaká.  
Prinášať najlepšiu  
zábavu pre celú rodinu
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Úplne nové formáty
výnimočná nikol
Ďalšia novinka je komediálny kriminálny seriál v hlavnej úlohe s Táňou Pauhofovou. V seriáli 

stvárňuje Nikol Tichú, slobodnú matku troch detí, ktorá sa riadi heslom „čo na srdci, to na 

jazyku“, čo ju zaťahuje do veľkého množstva konfliktných, ale aj komických situácií. Ako 

sa z obyčajnej upratovačky stane netradičnou posilou slovenskej polície? „Dostala som 

možnosť obrovskej hereckej výzvy, zároveň ma lákal formát – osem častí, poctivé remeslo 

na všetkých frontoch a u nás neopozeraný žáner. A čerešničkou na torte bolo angažovanie 

režisérky Marty Ferencovej, ktorá má moju plnú dôveru,“ pochvaľuje si Táňa Pauhofová.

Výnimočná Nikol je slovenskou adaptáciou mimoriadne úspešného francúzskeho seriálu 

HPI – Haut Potentiel Intellectuel. Pod palcom ju má skúsený tím produkčnej spoločnosti 

NUNEZ NFE. Kreatívnou producentkou a scenáristkou je známa autorka knižných bestselle-

rov Eva Evita Twardzik.

Chatári

Koncom jarnej sezóny Markíza avizovala ukončenie 

Hornej Dolnej, ktorú vysielala osem rokov. Úspešný 

komediálny seriál má ambíciu nahradiť ďalším 

zábavným seriálom s názvom Chatári. Ide o novú 

komediálnu novinku z vidieckeho prostredia, ktorá 

bude taktiež postavená na osobitých charakteroch. 

Námetom je český komediálny seriál Osada, ktorý 

Markíza adaptovala 

v slovenskom prostredí. Osada je originálnym seri-

álom Českej televízie, na obrazovky ho uviedla na 

jeseň 2021. Slovenskí diváci sa môžu tešiť na množ-

stvo obľúbených hercov: Martu Sládečkovú, Zuzanu 

Kubovčíkovú Šebovú, Maroša Kramára, Marka 

Igondu, Vladimíra Kobielskeho, Helenu Krajčiovú,  

ale aj Dianu Mórovú.

Túto jeseň sa diváci môžu v pracovné podve-

čery tešiť na premiérové epizódy obľúbenej 

série príbehov Rodinné prípady, budúci rok 

máme v pláne priniesť nový denný seriál.
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ÚSPEŠNÉ STÁLICE MARKÍZY
TVOJA TVÁR ZNIE POVEDOME
Nedeľné večery budú na Markíze patriť zábavnej 

šou Tvoja tvár znie povedome. Ide už o siedmu 

sériu šou, televízia potvrdila osmičku účinkujúcich 

aj zmenu v porote. Tu sa diváckym ťahákom stane 

miláčik šou Let's dance Attila Végh. Pripomeňme, 

že šou vzniká pod dohľadom režiséra a kreatívneho 

producenta Pepeho Majeského.

DRUHÁ ŠANCA
Dramatický seriál z lekárskeho prostredia v hlavnej úlohe s Jánom Koleníkom sa stal v jarnej 

sezóne pre Markízu (spolu s Pánom profesorom) najväčším ťahúňom sledovanosti. Televízia 

už po skončení prvej série potvrdila natáčanie druhej. Fanúšikovia seriálu sa na nových 16 

častí môžu tešiť vždy v pondelok v hlavnom vysielacom čase.

PÁN PROFESOR

Po polročnej prestávke sa do vysielania vracia aj ďalší obľúbený seriál zo študentského prostre-

dia Pán profesor a s ním aj Tomáš Maštalír a Gabika Marcinková. Markíza mu vyčlenila utorky. 

V tretej sérii už diváci neuvidia študentov, na ktorých boli zvyknutí. Trieda Sama Vozára (Tomáša 

Maštalíra) skončila, a tak na profesora aj jeho fanúšikov čaká úplne nová partia tínedžerov.

FARMA 
K tradičným projektom Markízy patrí reality šou zo 

slovenskej prírody, Farma. V tejto sezóne už pokra-

čuje 14. sériou, pričom televízia pripravila divákom 

prekvapenie. Po štyroch rokoch v moderátorskej 

stoličke strieda Evelyn obľúbený herec z Oteckov – 

Marek Fašiang.

LOVE ISLAND

Česko-slovenská reality 

šou šteklí emócie najmä 

mladému publiku. Markíza 

s týmto programom bodu-

je aj medzi divákmi Voyo.

EXTRÉMNE PREMENY
V stredu dostane priestor celosvetovo, a aj na 

Slovensku úspešná reality šou o chudnutí Extrémne 

premeny – Druhá šanca na život. V poradí už štvrtá 

séria opäť prinesie príbehy silných dobrovoľníkov, 

ktorí sa pod vedením Maroša Molnára rozhodli nielen 

schudnúť, no predovšetkým zmeniť svoj životný štýl.
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Ako bude vyzerať ponuka 
menších staníc skupiny Markíza?

Začiatkom júna Markíza spustila novú stanicu Markíza 
KRIMI. Nový kanál sa tak pripojil k Dajto a Doma 
a rozšíril lineárny obsah skupiny Markíza.

Ešte viac romantiky na Doma
Ešte v lete televízia Doma ponúkla divákom kultovú 

argentínsku telenovelu Divoký anjel, ako aj tureckú 

telenovelu Zachránené životy. Od jesene tieto tele-

novely doplní úplne nový turecký seriál s názvom 

Láska, rozum, pomsta. 

Priaznivcov kvalitných seriálov z lekárskeho pros-

tredia poteší čerstvá 5. séria vynikajúceho Dobrého 

doktora, ako aj premiérová 4. séria nemenej skve-

lého New Amsterdamu. Bohatá bude aj jesenná 

ponuka atraktívnych romantických filmov plných 

lásky, vášne a silných emócií.

Markíza Krimi vystrelila rýchlo
Už po necelom mesiaci spustenia sa Markíza koncom júna po-

chvália, že sledovanosť novej stanice dosiahla 2 percentá, čo je na 

novinku určite úspech. Aj preto najmladšia televízia Markíza KRIMI 

prinesie na jeseň 2022 ďalšiu nálož vynikajúcich detektívnych a kri-

minálnych seriálov. Po úspešných seriáloch Chicago Med a Chicago 

Fire prichádza na Markíza KRIMI tretí z rodiny seriálov odohrá-

vajúcich sa v tomto americkom meste s názvom Polícia Chicago 

(Chicago P.D.). Ďalšou slovenskou premiérou na Markíza KRIMI 

bude výnimočný britský kriminálny seriál s názvom Grantchester. 

Nemenej atraktívnou novinkou bude kriminálny seriál C.S.I. Cyber: 

Vraždy cez internet (CSI: Cyber). Markíza KRIMI prinesie na jeseň 

2022 aj premiérovú 12. sériu obľúbeného kriminálneho seriálu 

NCIS: Los Angeles a návrat ku klasike sprostredkujú nemenej obľú-

bené Myšlienky vraha, ktoré odštartujú od úvodnej prvej série.

Komediálne seriály a šport na DAJTO
Ponuku obľúbených sitkomov na Dajto ako Teória 

veľkého tresku, Priatelia, Dva a pol chlapa či Mladý 

Sheldon obohatia obľúbené 2 baby na mizine a po 

dlhých rokoch sa na slovenské obrazovky vráti le-

gendárny seriál M*A*S*H. Pre športových fanúšikov 

sú pripravené priame prenosy z domácej futbalovej 

Fortuna ligy a zo slávnej hokejovej NHL. Diváci sa 

aj naďalej môžu tešiť na každodenné večerné kino 

plné skvelých akčných a dobrodružných filmov.

www.strategie.sk | Televízna jeseň 7



Česko slovensko má TalenT 
oslavuje desiaTu sériu

nemocnica s novými posTavami

Výpravná talentová šou túto jeseň odštartuje už svoju jubilejnú de-

siatu sériu. Diváci sa môžu tešiť na klasickú porotu, ale aj na množ-

stvo noviniek. Jednou z nich je účasť špeciálnych guest porotcov, 

ktorým bude napríklad hudobník Patrik Rytmus Vrbovský. Tým však 

tvorcovia neskončili. Po šiestich rokoch sa do šou vracia aj živé se-

mifinále. Divák si teda bude môcť vychutnať až dva priame prenosy. 

Diváci sa aj v novej sérii môžu tešiť na zaujímavé výkony súťažiacich. 

Šou pre JOJ-ku tradične vzniká pod režisérskou taktovkou Jeffa 

Minaříka. Televízia plánuje šou vysielať v sobotu večer.

Nemocnica sa hneď po uvedení na obrazovky stala diváckym 

hitom – seriál bol vždy lídrom v čase vysielania, teda v utorky 

a štvrtky. JOJ-ka túto sezónu uvedie už tretiu sériu seriálu z ne-

mocničného prostredia, za ktorým stojí kreatívna producentka 

Danica Hričová.

Diváci sa môžu v novej sérii tešiť nielen na svoje obľúbené postavy, 

pribudnú však aj nové tváre. Do Nemocnice sa vráti obľúbená 

lekárka Agátka (Anna Nováková), tím zdravotníkov posilní aj he-

rečka Monika Horváthová, ktorú zo seriálu poznáme ako Filipovu 

Balogovu (Alexander Bárta) expartnerku Lindu, no tentoraz 

prichádza do seriálu nastálo a bude tak ovplyvňovať Filipov život. 

V nových častiach prichádza do Nemocnice aj Peter Nádasdi ako 

doktor Miro a partner Lindy. Seriál „omladí“ mladý medik Radko 

v podaní talentovaného herca Róberta Siposa, ktorý trpí rakovi-

nou, no svojich snov sa nevzdáva.

jesenné 
plány joj-ky:
Etablované formáty, 
ale aj novinky
Televízia uvedie reality šou Láska na 
chate, ale aj zábavno-vedomostnú 
šou po 15 rokoch Riskuj. Vybrali sme aj 
ďalšie jesenné ťahúne televízie z Koliby.
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HRANICA

BEZ SERVÍTKY SA UDOMÁCNILO V ACCESSE

Hranicu JOJ-ka promuje ako najsle-

dovanejší komediálny seriál na trhu, 

ktorý sa odohráva na slovensko-ukra-

jinskej hranici. Svoje miesto si preto 

našla aj v jesennej vysielacej štruktúre. 

V seriáli bude stále platiť, že pašerácky 

klan z Krivého i ukrajinskí spolupra-

covníci Chrabrenkovci sa podieľajú na 

pašovaní všetkého okrem ľudí, zbraní 

a drog a colníci i príslušníci hraničnej 

polície sa budú snažiť chytiť ich pri 

čine. Pomery v pašeráckom klane sa 

však za posledný polrok zmenili. Zorka 

je stále oficiálne nezvestná, spolu s ňou 

však faru okupuje aj Julo, ktorého de-

finitívne opustila manželka Gabi. Lýdia 

a Mikita sa starajú o dôchodkyňu Rózu, 

pretože im za opateru do smrti sľúbila 

svoj dom. Vzťahy u Chrabrenkovcov 

však vôbec nie sú ideálne. Našťastie, 

uzmierenie medzi Mikitom a jeho 

otcom Žeňom je na spadnutie. Sergej 

je s infekciou v nemocnici a bar má na 

starosti Svetlana. Tej veľmi nevonia Viki 

a nepáči sa jej ani to, čo sa deje medzi 

ňou a Svetlaniným synom Daliborom. 

Pašovanie je momentálne na ústupe 

a hľadá sa legálna forma podnikania. 

Najväčšiu dôveru vkladá Petra do 

Daliborovho projektu s modernou 

zubnou ordináciou. Dalibor však nemá 

celkom čisté úmysly. A tak je napokon 

pravdepodobné, že pašovanie naďalej 

zostane osudom pašeráckeho klanu. 

Svadba Petry a Kriša je na spadnutie. 

Čoraz častejšie sa však vynára otázka, 

či k sebe tí dvaja patria. Odpoveď zaují-

ma aj veliteľa hraničnej polície Šimona. 

Ako sa zdá, príťažlivosť medzi ním 

a Petrou zatiaľ stále nevyhasla.

Zdá sa, že JOJka v minulej sezóne našla recept proti 

konkurencii, keď do accessu nasadili kuchársku reality 

šou Bez servítky. Päť súťažiacich, päť dní, pätnásť 

jedál a výhra 500 eur pre jedného z nich. To je týždňo-

vá bilancia kuchárskej reality šou. Bez servítky opäť 

ponúkne nových súťažiacich, ktorí sa týždeň čo týždeň 

budú usilovať vyhrať, ale aj ohúriť svojím kuchárskym 

umením svojich hostí.

NOVÁ REALITY ŠOU LÁSKA NA CHATE

Novinkou bude reality šou Láska na chate. JOJ avizuje, 

že by novinku mohla vysielať trikrát do týždňa, aj keď 

nie v hlavnom vysielacom čase. Reality šou je konku-

renciou k úspešnej Farme, ktorú vysiela Markíza. O čom 

bude nová reality šou? V originálnej zoznamovacej rea-

lity šou (Let Love Rule) dostanú slobodní ľudia od 18 do 

60 rokov príležitosť zamilovať sa na prvý pohľad a odísť 

ako pár. Každý pár sa po prvý raz uvidí a zoznámi 

práve v romantickej chatke, v krásnom prostredí Kysúc 

v luxusných Chaletoch Olešná. Krásne prostredie, 

útulné hniezdočko, vírivka, večer iba pre seba. Ideálne 

na zoznámenie v reálnom živote – bez sociálnych sietí 

a skrývania za online priestor. Po 24 hodinách sa každý 

z dvojice môže rozhodnúť, či spolu ostanú ešte jeden 

deň, maximálne však štyri dni. Padnú si do oka a odídu 

ako pár alebo si dajú košom? Tak presne o tom je táto 

nová a aktuálne po celom svete obľúbená reality šou, 

ktorá dáva šancu na naozaj originálne zoznámenie 

v štýle rande naslepo.
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Vedomostná šou Riskuj sa VRacia po 15 Rokoch

Vianočné plány

noVá kRiminálka pRokuRátoRka

teleVízna stálica – inkognito môj muž to dokáže, zábaVná šou z česka

Zábavno-vedomostná šou Riskuj! sa vracia na obrazovky 

TV JOJ po dlhých 15 rokoch. Moderátorom sa stal mladý 

herec a moderátor Dušan Ambróš. Riskuj! ako vedomost-

ný kvíz patril k mimoriadne obľúbeným reláciám a v ro-

koch 2002 až 2007 sa tešil vysokej sledovanosti. Relácia 

prešla mnohými kreatívnymi aj vizuálnymi zmenami 

a plánuje sa vysielať denne už od septembra.

Krakonošovo tajomstvo

Prvým z nich je rozprávka, ktorú 

TV JOJ nakrúca v spolupráci 

s Českou televíziou pod tak-

tovkou režiséra Petra Bebjaka. 

A na aký dej sa môžeme tešiť? 

Do zámku na úpätí Krkonôš 

prichádza nový majiteľ, urodzený 

pán Štefan so svojou krásnou 

snúbenicou, kontesou Blankou. 

Sprevádza ich aj Štefanov mladší 

a o to chudobnejší brat Adam. 

Do cesty sa im pripletie odvážna 

Liduška s bratom Honzíkom, kto-

rej Adam pomôže v núdzi a ona sa 

doňho zamiluje. V mestečku pod 

horami je ešte jeden nový hosť, 

zberateľ povestí Pravoslav Jiráček 

s túžbou vyvrátiť existenciu 

Krakonoša. Príbeh o láske pravej 

a nepravej, o pokladoch, ktoré 

šťastie nenosia, ale hlavne o zá-

hadnom Krakonošovi, ktorý stráži 

tajomstvá hôr pred chamtivými 

ľuďmi a poctivých ľudí pred cho-

robami a darebákmi.

V siedmom nebi

Obľúbená rodinná relácia 

V siedmom nebi sa opäť vráti na 

televízne obrazovky vo sviatoč-

nom predvianočnom období, aby 

mohla pomáhať tam, kde je to 

potrebné. Moderátor Vilo Rozboril 

spolu so svojím tímom za osem ro-

kov existencie relácie zaklopal na 

dvere mnohých úžasných hrdinov 

a podal pomocnú ruku stovkám 

rodín. Popri účinnom mechaniz-

me sociálnej pomoci sa v nových 

častiach bude venovať aj mladým 

a nadaným ľuďom, ktorí nemôžu 

svoj talent rozvíjať pre nedostatok 

finančných prostriedkov. Diváci sa 

v jubilejnej 10. sérii relácie tradične 

môžu tešiť na silné príbehy, na 

veľkých hrdinov, ale i na pomoc 

známych osobností.

Nový kriminálny seriál 

Prokurátorka je inšpirovaný 

reálnymi prípadmi historicky 

prvého porevolučného ge-

nerálneho prokurátora JUDr. 

Vojtecha Bacha. Na spracova-

nie a námety pre scenáristov 

dozeral aj slovenský prokurá-

tor JUDr. Ján Šanta, pričom sa 

tiež voľne inšpiroval aj prípad-

mi zo svojej praxe. Diváci tak 

cez prácu prokurátorky Sáry 

(Zuzana Mauréry) v spolupráci 

s vyšetrovateľom Viktorom 

(Lukáš Vaculík) uvidia ne-

štandardný uhol pohľadu na 

odhaľovanie zločinov. Príbeh, 

samotné vyšetrovanie a celý 

dej seriálu je postavený na 

dialógoch a skvelých herec-

kých výkonoch piatich postáv. 

Prokurátorka prípady rieši 

spoločne s políciou, ktorá pra-

cuje pod jej dozorom. Aktívne 

sa podieľa na vyšetrovaní, 

koordinuje postup, jednot-

livé kroky, taktiku, chodí na 

miesto činu, zúčastňuje sa na 

vypočúvaní svedkov. Zároveň 

sa nad jednotlivými prípad-

mi odhaľuje aj osobná línia 

prokurátorky Sáry, jej dcéry 

a neštandardného vzťahu 

s Viktorom po tom, ako za 

záhadných okolností zmizol 

jej manžel...

Inkognito ako jeden z najstabilnejších „hráčov“ 

portfólia TV JOJ doplní aj tohtoročnú jesennú 

sezónu. Stabilná zostava Michal Hudák, Marián 

Čekovský, Marcel Forgáč, Juraj Šoko Tabaček, Zdenka 

Studenková, Zuzana Šebová, Maroš Kramár či Ondrej 

Kandráč si minulý rok po svojom boku mohli vyskúšať 

nových kolegov, ktorí Inkognito osviežili. Patria medzi 

nich Simona Salátová, Janka Kovalčíková či Anička 

Jakab Rakovská. Chýbať nebude, samozrejme, ani 

ostrieľaný moderátor Vlado Voštinár. Tvorcovia napriek 

stovkám častí dokážu opäť a opäť priniesť nových 

a „neokukaných“ tajných hostí, zaujímavé povolania 

a výborné špeciály.

Televízia Prima nakrútila pre televíziu 

JOJ dva špeciály zábavnej šou Môj 

muž to dokáže, ktorú v Európe poznajú 

pod názvom My man can. V šou plnia 

muži bizarné úlohy a ich ženy na ich 

výkonnosť stavajú. Divákov budú touto 

netradičnou šou sprevádzať Adéla 

Gondíková a Ondřej Urban.

Len si to predstavte. Pri pokerovom 

stole sedia štyri ženy, ktorých muži sú 

za ich chrbtami v presklenej „kukani“ 

a vôbec netušia, čo na nich ich ženy 

vymyslia. „Koľko papričiek čili dokáže 

váš muž zjesť za minútu?“ opýta sa 

napríklad Adéla Gondíková štyroch 

žien. Tá, ktorá nasadí najvyššiu latku, 

pošle svojho muža do boja o výhru. 

Aby muž obstál, musí zadanie splniť. 

Ak tak neurobí, jej stávka sa rozdelí 

medzi ostatných. Divákov čaká v zá-

bavnej šou päť kôl a päť kurióznych 

úloh, ktoré rozhodnú o víťazovi. Ako 

si s nimi poradí obávaný porotca Jaro 

Slávik, herec Maroš Kramár či hudobník 

Ondrej Kandráč, uvidíte už túto jeseň 

na JOJke.
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JOJ PLUS – zábava aj napätie

WAU s novou identitou

Diváci JOJ PLUS sa počas pracovných dní môžu tešiť na pokračova-

nie populárnej dvojice Dr. House a Moja mama varí lepšie ako tvoja. 

Túto ponuku doplnia aj všetky časti obľúbeného mysteriózneho 

seriálu Stratené duše. Návrat hlásia legendárni Profesionáli. 

JOJ PLUS na jeseň krátko po svetovej premiére odvysiela finálovú 

sériu Walking Dead, novú minisériu Klondike, do vysielania tiež 

chystá spin-off slávnych Ničiteľov mýtov či šou Amerika má talent: 

Extreme. 

Na filmové večery pripravuje JOJ PLUS hity ako Kráčajúca skala, 

Wasabi, Warcraft: Prvý stret, Tomb Raider alebo filmovú sériu Taxi, 

každý piatok navyše obsadí najslávnejší agent 007 – James Bond.

Televízia WAU prináša vo vysielaní ešte viac atraktívnych seriálov 

s dávkou napätia. Na jeseň diváci uvidia slovenskú premiéru úplne 

novej 10-dielnej série kriminálky CSI: VEGAS. WAU uvedie najnovší 

spin-off seriálu FBI – FBI: International. 

Do vysielania pripravuje taktiež ďalšie nové televízne seriály 

Lietajúci doktori (RFDS) alebo Zelenáč (The Rookie), v ktorom 

hlavnú úlohu stvárni Nathan Fillion. Divákom je dobre známy ako 

hlavný hrdina populárnej kriminálky Vtierka Castle, ktorú WAU na 

jeseň odvysiela spolu s ďalším populárnym seriálom Klamári. 

Pre milovníkov klasických kriminálok WAU popri pokračovaní To je 

vražda, napísala na slovenské obrazovky po rokoch vráti seriálové 

hity Walker Texas Ranger či Diagnóza: Vražda.

Televízia WAU dostala v lete novú staničnú grafiku, 

pod ktorú sa podpísal kreatívny tím pod vedením 

Ondreja Garana Hutníka. „Naším cieľom bolo zjed-

notiť všetky tri hlavné stanice z portfólia JOJ Group 

pod príslušnosť jednej značky, preto aj televízia WAU 

dostala do svojho loga zavináč. Chceli sme zostať 

verní geometrickým tvarom, ktoré mala WAU doteraz 

v animácii, vybrali sme teda guľôčku, má k zavináču 

najbližšie. Práve guľôčka je spúšťačom všetkej animá-

cie, navyše animuje aj logo. V jingloch sledujeme jej 

púť v 3D priestore, dotvára animáciu líšt, packshotov 

a brandingu stanice. Hlavnou farbou je tehlovo čer-

vená, pretože sme chceli zachovať ráz univerzálnosti 

v grafike,“ povedal riaditeľ úseku grafiky a selfproma 

Ondrej Garan Hutník.

Stanice JOJ PLUS a WAU prinesú kombináciu  
známych seriálov a filmových hitov.

Programová ponuka 
menších staníc JOJ Group

WAU – hrané a docu-reality seriály
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Verejnoprávna televízia odvysiela počas jesene 
mix noviniek a stálych obľúbených relácií.

Jesenné 
ťahúne RTVS

Pečie celé SloVenSko ii
Úspešná šou RTVS, v ktorej svoje pekár-

ske a cukrárske umenie počas minulej 

jesene predstavilo tucet amatérskych 

pekárok a pekárov, sa vráti na televíz-

ne obrazovky aj tento rok. Aj v druhej 

sérii sa diváci môžu tešiť na výnimočné 

pekárske a cukrárske výzvy, jedinečné 

recepty a neopakovateľnú atmosféru. 

Programom bude opäť sprevádzať 

moderátorská dvojica Juraj Bača a Milan 

„Junior“ Zimnýkoval. Zručnosti nového 

tucta talentovaných súťažiacich budú 

aj v druhej sérii hodnotiť profesionál-

ne cukrárky Petra Tóthová a Jozefína 

Zaukolcová. RTVS plánuje vysielať pekár-

sku šou v nedeľu. Diváci sa môžu tešiť na 

11 súťažných epizód, ako aj dva špeciály. 

RTVS chce aj tento rok prostredníctvom 

šou Pečie celé Slovensko divákom nielen 

predstaviť slovenskú tradíciu v pečení 

a cukrárstve, ale zároveň pomôcť amaté-

rom preraziť a stať sa profesionálmi.

ŠTB: PRÍSne TAJné
20-dielna televízna dokumentárna séria odhalí 

pozadie tajných operácií, ich páchateľov a príbehy 

ich obetí, zmapuje dejiny ŠtB od jej vzniku po zánik. 

Prvýkrát odkryje formovanie a metódy Štátnej bez-

pečnosti naprieč celou jej existenciou. Zameria sa 

na dosiaľ filmovo a historicky nespracované príbehy 

a na uvádzanie nových zistení a súvislostí v známej-

ších prípadoch. Prvá časť: Štátna bezpečnosť bola 

počas celej svojej existencie politickou políciou 

Komunistickej strany Československa. Od vzniku 

jej štruktúr v roku 1945 prenasledovala oponentov 

komunistického režimu, zatvárala ich, ničila životy, 

pripravovala zinscenované procesy. Po snahe o ob-

rodný proces a po invázii vojsk Varšavskej zmluvy 

v roku 1968 počas normalizácie potláčala akékoľ-

vek náznaky opozičných názorov, kritikov režimu 

sledovala, vyháňala z krajiny, zatvárala, príslušníci 

a agenti ŠtB zbierali informácie s jediným cieľom, 

udržať pri moci komunistickú stranu. Významné vý-

ročia boli prísne strážené, aby ich opozícia nemohla 

využiť na manifestácie odporu. Na konci 80. rokov sa 

však všemocná Štátna bezpečnosť dostala do pasce 

aparátu komunistickej strany, pritvrdzovanie represií 

nepomáhalo a nedokázala predvídať 17. november 

1989. Padla spolu s komunistickým režimom. Ako je 

možné, že sa to stalo práve po nástupe vraj prore-

formného vedenia ŠtB na čele s legendami oprade-

ným Alojzom Lorencom, ktorý dodnes budí záujem 

verejnosti?
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Trojka

Diváci budú mať možnosť vidieť viaceré filmy 

akvizične získané pre vysielanie zo Slovenského 

filmového ústavu – Zmluva s diablom, Víkend 

za milión, Veľká noc a veľký deň, Trio Angelos, 

Tri dcéry, Tango pre medveďa, Sagarmatha, 

Mŕtvi učia živých, každý týždeň sedem dní, Keď 

hviezdy boli červené, Krvavá pani...

Vysielanie na Trojke ponúkne aj slovenskú, čes-

kú a svetovú seriálovú tvorbu – Život bez konca, 

Nepokojná láska, Vivat, Beňovský, Bocianie 

hniezdo, Straty a nálezy, Nemocnica na okraji 

mesta, Cirkus Humberto, Dobrá voda, Žena za 

pultom, Četnícke humoresky, Ranč Pri zelenej 

sedme, Doktorka Quinnová, Chobotnica, Sever 

proti Juhu.

Do jesenného vysielania sa opäť vráti formát 

Hostiteľka večera, ako aj Historický kalendár, 

Zvieratník či cyklus televíznych stretnutí s tvor-

bou popredných režisérov televíznej dramatic-

kej tvorby Povolanie režisér.

NoviNka: Naj škola
Nude odzvonilo. Zábavno-súťažná šou pre 

žiakov základných škôl a osemročných 

gymnázií o hlavnú výhru 10 000 eur. 72 

vybraných škôl z celého z celého Slovenska 

zabojuje o hlavnú výhru 10 000 eur a titul 

Naj Škola! Vo vyraďovacích kolách sa 

stretnú vždy tri školy z rozličných regió-

nov západného, stredného a východného 

Slovenska. Víťazné tímy potom postupujú 

do osemfinále, štvrťfinále, semifinále a vo 

finále v júni spoznáme Naj školu 2023.

Dvojka poNúkNe viacero premiér 

Dokumenty z vlastnej tvorby: 
investigátori
Ide o 6-dielnu dokumentárnu sériu 

o kontroverzných vedeckých, respektíve 

pseudovedeckých témach. Investigátori 

zaostrujú prevažne na ezoterické feno-

mény – alternatívna medicína, populárne 

ezotémy ako aura, mimotelové zážitky 

a podobne.

môj emigrant
Nová 7-dielna dokumentárna séria priná-

ša príbehy Slovákov z obyčajných rodín, 

ktorí opustili Československo v rokoch 

1968 – 1989. Z dokumentu sa dozvieme, 

ako tento krok zmenil ich životy a životy 

ich rodín, ktoré tu zostali.

cesty Čínou s pavlom Dvořákom
Pavel Dvořák ml., syn zosnulého historic-

kého bádateľa Pavla Dvořáka, už viac ako 

desaťročie žije v Číne. Vyštudovaný „čín-

štinár“ je aj vášnivý cestovateľ a o svo-

je zážitky sa delí vo svojich blogoch, 

videách, knihách a teraz jeho turistické 

dobrodružstvá spoznajú aj diváci pro-

stredníctvom televíznej obrazovky.

moje miesta – príbeh mesta
Ako dobre poznáte krajské mestá 

Slovenska? Pozrite si 8-dielnu dokumen-

tárnu sériu.

okrem dokumentárnych seriálov  
na Dvojke diváci uvidia:
nové série programov vážnej hudby 

(séria Koncerty komornej hudby a šou 

Virtuózi), 

nové série jazykového vzdelávania 

(Slovenčina na slovíčko), 

pokračujú premiérové časti formátov 

hovoreného slova: Experiment,  

Večera s Havranom, Do kríža, SK dejiny, 

Trochu inak s Adelou, Anjeli strážni,  

pokračujú premiérové časti obľúbených 

relácií: Farmárska revue, Na rybách – 

Petrov zdar, Halali, Kapura, Televíkend, 

Extrémne v horách, Cyklopotulky.

Nové akviziČNé seriály

cesta okolo sveta za 80 dní 
Nová 8-dielna seriálová adaptácia sve-

toznámeho románu Jula Verna o dobrod-

ružnej výprave Phileasa Fogga

my
6-dielna seriálová adaptácia bestsel-

lera Davida Nolanda o rodine, ktorá sa 

vypraví na posledný výlet pred tým, než 

sa každý z nich vydá na vlastnú životnú 

cestu.

Fargo iv
nová 11-dielna séria sa odohráva v Kansas 

City v stredozápadnej časti USA. Loy 

Cannon, ktorý riadi afroamerickú zlo-

činnú organizáciu, uzatvára dosť labilný 

konsenzus s konkurenčnou talianskou 

mafiou a spoločne ovládajú alternatívnu 

temnú ekonomiku.

el presidente
8-dielny seriál – šéf malého čilského futba-

lového klubu sa nechtiac stane kľúčovým 

hráčom korupčného škandálu FIFA v roku 

2015

akvizičné dokumenty
Záhady gigantov praveku a Dokonalá 

planéta – výpravná dokumentárna séria 

približuje Zem ako dokonalú planétu – do-

zviete sa, ako funguje, aby bola v rovno-

váhe a umožnila existenciu rozmanitosti 

života na jej povrchu.
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Ako sA tA3 priprAvuje nA jeseň?
Jeseň na ta3 bude žiť najmä komunálnymi voľbami. Už v sep-
tembri odštartujeme sériu diskusií s kandidátmi v jednotlivých 
regiónoch Slovenska. Keďže ide o spojené voľby do VÚC a do 
samospráv obcí a miest, bude si to vyžadovať kapacitne intenzív-
nu prípravu a bude to vypĺňať podstatnú časť vysielacieho času. 
Chceme totiž okrem diskusií priniesť divákom aj reportáže priamo 
z regiónov o ich rozvoji, potenciáloch, problémoch a podobne.
Zároveň v jesennej štruktúre chceme vrátiť späť do hry niektoré 
diskusné formáty. V tejto chvíli spomeniem napríklad Za oponou, 
kde poprední komentátori a politológovia hodnotia aktuálnu 
politickú scénu.
 

ktoré ťAhúne zostAnú nA obrAze A s ktorými 
reláciAmi sA, nAopAk, rozlúčite?
Naše top diskusné relácie V politike a Tak takto?! sme nepre-
rušili ani v letných mesiacoch, čo považujeme za výborný ťah, 
pretože aj v lete mali vynikajúcu sledovanosť. Relácia V politike 
bola celé leto jednotkou na trhu a aj počas dovoleniek mala na 
konte niekoľko rekordov. Samozrejme, na jeseň sa vracia aj Peter 
Bielik s Témou dňa, ktorá tiež patrí medzi naše najsledovanejšie 
formáty. Naša televízia, ale aj online nasleduje celosvetové trendy 
spravodajských televízií, a preto na jeseň plánujeme čo najviac 
živého vysielania pre divákov.

spravodajská 
ta3 
bude žiť 
komunálnymi 
voľbami

Plány na najbližšie obdobie v programovej 
štruktúre spravodajskej televízie približuje 
Ján Svoboda, generálny riaditeľ ta3.

zA oponou
Televízia ta3 vracia na 
jeseň na obrazovky reláciu 
Za oponou, v ktorej nefor-
málne diskutujú politoló-
govia, politickí marketéri, 
analytici i stratégovia 
kampaní. Reláciu moderuje 
Hana Kostelníková

v politike
Relácia V politike je pravidelne jednotkou na trhu v cieľovej skupine 12+. Televízia 
ta3 vysielala nedeľnú diskusiu V politike aj v letných mesiacoch s vynikajúcimi 
výsledkami sledovanosti. Silnou cieľovou skupinou tohto formátu sú tradične 
top manažéri s vysokoškolským vzdelaním. K moderátorovi Rastislavovi Ilievovi 
pribudol ďalší moderátor Richard Dírer, ktorý sa po rokoch vrátil do Televízie ta3.
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Relácia V politike je pravidelne jednotkou 

na trhu v cieľovej skupine 12+. Televízia 

ta3 vysielala nedeľnú diskusiu V politi-

ke aj v letných mesiacoch s vynikajúcimi 

výsledkami sledovanosti. Silnou cieľovou 

skupinou tohto formátu sú tradične top 

manažéri s vysokoškolským vzdelaním.

Za oponou

Téma dňa
Televízia ta3 vysiela reláciu Téma dňa s Petrom 

Bielikom už 15 rokov, ide o jeden z najsledo-

vanejších formátov spravodajskej televízie. 

Pravidelne dosahuje rekordy sledovanosti, 

priemerne si reláciu zapne 223-tisíc divákov 

12+. Najvyšší reach mala relácia tento rok vo 

februári, a to až 456-tisíc divákov.

Tak TakTo?!

Diskusná relácia sa zaoberá aktuálnymi té-

mami politického a spoločenského života. 

Moderátorka Anka Žitná s hosťami diskutu-

je na aktuálnu tému vždy počas pracovných 

dní, bolo to tak aj počas leta.

0850 211 112   digislovakia.sk
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Na blížiaciu sa jesennú sezónu 
a aj budúci rok reagujú obchodní 
riaditelia a generálny riaditeľ.

Koncom 
leta sa hovorí 
o dvojcifernej
inflácii 
na budúci rok

„Len ako takú malú zaujímavosť by som uviedol, 

že cena v roku 2022 bude konečne nad nominál-

nou cenou predkrízového roka 2008. Čo je však 

už 14 rokov,“ konštatuje Juraj Máťuš, ktorý pre 

Stratégie hodnotí prvý polrok a približuje plány 

na budúci rok.

Ako hodnotíte prvý polrok v porovnaní s minu-
lým rokom?
Prvý polrok hodnotíme podľa očakávania, teda 

so zásadným nárastom príjmov hlavne v 1. kvar-

táli, kde bola vypredanosť v minulom roku nižšia, 

a teda bol priestor na rast aj cez zvyšovanie 

vypredanosti. Táto situácia však nebola už taká 

pozitívna v 2. kvartáli, kde sme neboli schopní 

umiestniť celý dopyt.

Blíži sa jeseň, skúste povedať, ako vyzerá dopyt 
po reklame a akú očakávate realitu.
Leto je v miernom previse dopytu nad ponukou, 

avšak najväčší rozdiel je v septembri. Tam bude 

situácia kritická. Ostatné mesiace, podporené aj 

cez veľmi silnú jesennú programovú štruktúru 

s tromi silnými novinkami, v porovnaní s minu-

lým rokom, verím, že zabezpečia doplnenie roč-

nej garancie našich klientov. Netreba zabudnúť 

ani na úspešné spustenie našej novej stanice 

Markíza KRIMI, ktorá reprezentuje v bundli 

Markíza Group 4 percentá disponibilných ratin-

gov a realita je dnes ešte zásadne vyššia. Avšak 

tak ako minulý rok, priestor na nadspendy určite 

nebude.

Sú už prvé úvahy o nastavení obchodu na budúci 
rok? Pýtam sa konkrétne na infláciu.
Tento rok sa inflácia prehupla do dvojciferných 

čísel, pričom ideme podľa strategického rozhod-

nutia dynamického nárastu ceny, ktorý je výsled-

kom nižšej produkcie ratingov a silného dopytu 

po televíznej komunikácii zo strany zadávateľov.

Len ako takú malú zaujímavosť by som uviedol, 

že cena v roku 2022 bude konečne nad nominál-

nou cenou predkrízového roka 2008. Čo je však 

už 14 rokov.

Už tento rok pociťujeme zásadné zvyšovanie cien 

vstupov našej produkcie, dopyt nie je vybalanso-

vaný, a tak bude inflácia určite vyššia ako v tomto 

roku. Do presných čísel však ešte nechcem ísť, je 

to zatiaľ na úrovni internej diskusie.

Samozrejme, cenu kontrolujeme aj z hľadiska 

porovnania s online prostredím a tam naša TV 

skupina vychádza na CPT alebo v globálnom 

vnímaní poskytnutého zásahu za danú cenu 

veľmi dobre.

Juraj Máťuš, 
riaditeľ Centra reklamy skupiny Markíza

Inflácia bude určite vyššia ako v tomto roku
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Blíži sa jeseň, skúste povedať ako vy-
zerá dopyt po reklame a akú očakávate 
realitu.
V prípade televíznej časti RTVS nastúpilo 

typické jesenné obdobie, to znamená, 

že evidujeme zvýšený záujem klientov 

o reklamný priestor. Tým, že RTVS je 

limitovaná rozsahom priestoru, musíme 

výrazne selektovať prípadné mediálne 

a partnerské spolupráce. Prioritu bude 

mať zastúpenie klasických cash obcho-

dov. Som rada, že kolegovia aktívne 

pracujú a napríklad nosné sponzorin-

gy máme vypredané do konca roka. 

Samozrejme, každý mesiac budeme aj 

s reklamnými formátmi reflektovať na 

programové prvky a prípadné zmeny.

Sú už prvé úvahy o nastavení obchodu 
na budúci rok? Pýtam sa konkrétne na 
infláciu.
Na rok 2023 počítame zatiaľ v prípade 

televíznej časti RTVS s infláciou na 

úrovni približne 16 percent. V závislosti 

od programových zmien, ktoré pripraví 

od nového roka programová zložka 

RTVS, budeme vytvárať nové komerč-

né prvky, ktoré budú našim klientom 

k dispozícii na rok 2023. Verím, že sa nám 

podarí všetky formáty, nosnú progra-

movú ponuku a ceny spresniť začiatkom 

novembra 2022.

V JOJ pôjdu na jeseň do vysielania všetky 

formáty, ktoré má skupina pripravené, aby sa 

maximalizoval potenciálny výnos, hovorí Martin 

Heržo, obchodný riaditeľ JOJ Group.

Ako hodnotíte prvý polrok v porovnaní s minu-
lým rokom?
Veľmi úspešne, zaznamenali sme dvojcifer-

ný rast príjmov, darilo sa nám plniť všetky 

záväzky smerom ku klientom, až na kompli-

kované mesiace v máji a júni, kde sa s tele-

víznou sledovanosťou dosť radikálne pohralo 

extrémne teplé počasie. Máme stabilnú 

divácku základňu, nezaznamenávame až taký 

silný odliv divákov na iné televízie či platformy. 

Pripisujeme to našej kontinuálnej investícii do 

vlastnej tvorby a snahe mať pre diváka vždy 

pripravené premiérové formáty bez ohľadu na 

sezónu.

Blíži sa jeseň, skúste povedať, ako vyzerá dopyt 
po reklame a akú očakávate realitu.
Dopyt je veľmi silný, zastihol nás však pripra-

vených. Keďže si robíme detailnú analytiku 

a strážime negociáciu a sezónnosť kampaní 

klientov, vieme dostatočne dopredu, čo sa od 

nás očakáva. Tomu je prispôsobená aj jesenná 

štruktúra – pôjdu do vysielania všetky formáty, 

ktoré máme pripravené, aby sme maximalizovali 

potenciálny výnos.

Sú už prvé úvahy o nastavení obchodu na budúci 
rok? Pýtam sa konkrétne na infláciu.
Áno, prvé úvahy sú, počkáme si však na to, či 

sa naplnia naše predikcie v súvislosti s jese-

ňou. Vzhľadom na dopyt po našom priestore, 

funkčnosť videoreklamy a s tým spojené výrazne 

vyššie náklady však už teraz vieme, že dvojcifer-

ná inflácia bude nutnosť.

Miriam Kittler, 
obchodná riaditeľka, Media RTVS

Martin Heržo, 
obchodný riaditeľ, JOJ Group

Pre RTVS zatiaľ rátam  
s infláciou 16 percent

Dvojciferná inflácia bude nutnosť

Ján Svoboda, 
generány riaditeľ, ta3

Prvý polrok 2022 splnil naše očakávania a sta-

novený plán sa nám podarilo docieliť vďaka 

práci celého obchodného tímu. Čoraz väčší 

dôraz začíname klásť na online, kde sme mali 

z hľadiska RU najvyšší medziročný rast spome-

dzi všetkých mediálnych webov.

Jeseň výhľadovo vidíme zatiaľ konzervatívne, 

veríme však, že sa nám podarí splniť nastavený 

plán aj vďaka novým projektom, ako sú ta3 

konferencie, nové natívne projekty v rámci 

televízie, ale i digitálu.

Aj vzhľadom na silnú značku, niekoľkokrát po 

sebe vyhodnotenú ako najdôveryhodnejšie 

médium na Slovensku, určite premietneme 

časť miery inflácie do cien na budúci rok – sme 

presvedčení, že ponúkame kvalitný obsah pre 

kvalitné publikum, a preto si musíme dokázať 

obhájiť aj tomu zodpovedajúce ceny reklamy.

Určite premietneme časť miery 
inflácie do cien na budúci rok
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Diváci vlani prijali návrat show Bez 
servítky s nadšením, jej publikum stále 
rastie a aktuálne ste už stabilným 
lídrom v access prime. Podľa hlavné-
ho režiséra show Tomáša Eibnera je 
základom úspechu kasting. Aký je váš 
dramaturgický názor?
Súhlasím s tým, že úspechom je v pr-

vom rade kasting a rôzne charaktery 

ľudí. Správny kasting je alfa a omega, 

pripisuje sa mu veľký význam. Rovnako 

dôležitú úlohu zohráva fakt, že divák 

sleduje autentické situácie, keď sa päť 

ľudí prvýkrát stretne a počas týždňa sa 

vzájomne spoznávajú. Divákovi ako keby 

bežal pred očami „film“, keď môže sle-

dovať, ako sa títo ľudia k sebe správajú, 

môže odčítať ich povahové vlastnosti. 

Môže si v pätici nájsť kladného alebo 

možno aj záporného „hrdinu“. To všetko 

je spojené s činnosťou, ktorú všetci milu-

jeme, a tou je varenie. Úspechom je aj to, 

že súťažiaci varia vo vlastných domoch, 

takže divák má pocit, že sa stáva súčas-

ťou ich domácnosti, spoznáva ich život. 

Jednoducho povedané – pracujeme 

s realitou, tá je vždy najautentickejšia, 

a tým pre diváka najatraktívnejšia.

V čom spočíva vaša úloha dramatur-
ga tohto typu relácie? Čo je pre vás 
najťažšie a čo možno, naopak, najľah-
šie alebo najpríťažlivejšie na vašej 
profesii?
Dramaturg tejto relácie úzko spolupra-

cuje a komunikuje s hlavným režisérom 

Tomášom Eibnerom, takže komuniku-

jeme všetky záležitosti od kastingu po 

nasadenie relácií do vysielania. Je to 

obrovský proces a možno máloktorý 

divák si uvedomuje, že za každým jedným 

dielom sa skrýva 96 hodín práce a množ-

stvo činností, ktoré na seba nadväzujú. 

Tým, že sa Bez servítky nakrúti, sa proces 

rozhodne nekončí, pretože potom na-

sleduje samotná postprodukcia, písanie 

komentárov a podobne. Najpríťažlivejšie 

na tejto profesii je pracovať s účinku-

júcimi, lebo tým, že to nie sú herci, ale 

bežní ľudia, krásne sa ukazujú ich reálne 

povahy a správanie. A rovnako príťažlivé 

je sledovať spôsob ich varenia a občas sa 

dať aj inšpirovať novými receptmi.

Koľko členov tímu pracuje na príprave  
takejto dennej show a v akom predstihu  
ju nakrúcate?
Je to obrovské kvantum ľudí. Samotný 

štáb, ktorý nakrúca, tvorí približne 

pätnásť ľudí a v rámci postprodukcie je 

to ďalších niekoľko ľudí, takže dokopy 

sa na tomto procese zúčastňuje okolo 

tridsať ľudí. Reláciu nakrúcame aktuálne 

približne s mesačným predstihom. Teraz 

sme začali nakrúcať od 1. augusta, pre-

tože vždy rátame s tým, že sa môže stať 

niečo neočakávané, čo zabrzdí výrobu.

Na čo sa môžu fanúšikovia Bez servít-
ky tešiť v nadchádzajúcej jesennej 
sezóne? 
V tejto sezóne prvý raz zavítame na vý-

chodné a na stredné Slovensko, takže už 

to nebude len o západnej časti krajiny. 

Ja som sa aktuálne vrátila z východného 

Slovenska a tam teda nuda rozhodne 

nebola, aj keď nakrúcanie bolo miestami 

dramatické, ale všetko to uvidia diváci 

v najbližších týždňoch na obrazovkách 

TV JOJ.

 Ak by ste súťažili, čo by ste vy uvarili 
svojim súperom? Dá sa vôbec prezradiť 
„recept na víťazstvo“ vo vašej show?
Recept na víťazstvo je zrejme ten, aby 

každý súťažiaci zostal sám sebou. 

Kamera má to čaro, že všetko prezradí – 

aj skutočný charakter, ale aj kuchárske 

zručnosti. Väčšinou platí, že ten, kto varí 

prirodzene, s láskou a bez akéhokoľvek 

„kalkulu“, v skutočnosti naozaj aj vyhrá. 

Možno si niektorí myslia, že čím moder-

nejší a komplikovanejší recept pripravia, 

o to väčšie šance na výhru majú, ale 

niekedy vie iných očariť aj jednodu-

ché poctivé domáce jedlo pripravené 

s láskou. Neraz to realita potvrdila. Ja 

by som určite odporučila staviť na jedlo, 

ktoré mám vyskúšané, som v ňom ako 

doma a viem, že mojim blízkym chutí.

Pre televízneho diváka 
je najatraktívnejšia

Suťažná show Bez servítky je lídrom televízneho trhu 
v podvečernom vysielaní, ktorú si každý pracovný deň 
pozrie viac ako pol milióna divákov. V čom spočíva jej 
úspech, čo je na príprave relácie náročné a prečo show 
nie je len o varení, nám zo svojho pohľadu prezradila 
dramaturgička show Ľudmila Lenárová z JOJ Group.

Kamera má to 

čaro, že všetko 

prezradí – aj 

skutočný cha-

rakter účinku-

júcich, ale aj  

ich kuchárske 

zručnosti.

autentická realita

ŠPEciálNy ProjEKT
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Keďže formát reality šou je vám ako 
tvorcovi veľmi blízky, čím podľa vás 
ešte môže diváka prekvapiť a zaujať?
Popravde, reality šou sme už veľmi 

dávno nerobili. S kreatívnou produ-

centkou Baškou Vallovou sme si pove-

dali, že o tom, či do výroby reality šou 

pôjdeme alebo nie, rozhodne kasting. 

A to je aj odpoveď – súčasná reality 

šou je inšpirovaná dobrým kastingom. 

Je pravda, že aj sociálny experiment 

môže byť dnes funkčný námet, ale 

Láska na chate nie je ten prípad. Som 

veľmi rád, že televízia JOJ nám zverila 

do rúk produkciu tohto licencovaného 

programu. Od začiatku sme sa zhodli, 

že by sme ho mali urobiť obsahovo 

autenticky a sústrediť sa kasting.

Prezradíte v skratke, aká je mecha-
nika v šou Láska na chate? 
Môžem prezradiť úplne všetko. Teda 

okrem toho, ako to dopadne (smiech). 

Ako hovorí kolegyňa, je to akoby 

„zinscenovaný tinder.“ Pár ľudí, ktorí 

sa predtým nepoznali, sa zoznamuje 

na luxusnej chate. Každých približne 

24 hodín sa môžu rozhodnúť, či chcú 

v zoznamovaní pokračovať. Ak sa 

jeden rozhodne odísť, zoznamovanie 

sa končí. Maximálne však spolu môžu 

v chate stráviť štyri dni. Chaty sú dve. 

V jednej epizóde tak divák sleduje 

zoznamovanie dvoch párov.

Aký veľký tím sa podieľal na výrobe 
šou, ktorú televízia JOJ nasadí do 
vysielania až tri razy do týždňa?
Náš tím je naozaj veľký. Zoznamovanie 

sa na kamery zachytáva 24/7. Nonstop. 

Cez deň, v noci. Okrem producentov, 

produkcie, režisérov, logerov a redak-

torov je v ňom ešte pekná kopa tech-

nických zložiek. Presne číslo neviem 

a vedúci výroby Peter Krajčír má teraz 

veľa práce v postprodukcii, tak ho s to-

uto otázkou nechcem rušiť (smiech). 

V každom prípade štáb, ktorý túto šou 

vyrába, je veľmi skúsený. Podarilo sa 

nám poskladať prvotriedne mená a vý-

sledok obsahu tomu zodpovedá. Som 

hrdý na svojich kolegov a ďakujem 

štábu za skvelú prácu. Top výkon.

Dohliada na „párovanie“ potenciál-
nych zaľúbencov aj nejaký odborný 
dozor – psychológ, date couch?
Odporúčania v tomto sme mali na rôz-

nych úrovniach a s rôznymi autoritami. 

Ale nakoniec môžeme takmer s istotou 

povedať, že platí jednoduchá pravda 

– je to lotéria (smiech). Páruje sa vo 

viere v úspech – vzťahový aj obsahový.

Čím chcete zaujať slovenského 
diváka?
V prvom rade dúfam, že zafungujú ino-

vatívne prvky, ktoré sme do šou vložili. 

Vždy skúšame niečo nové. Zároveň 

je zoznamovacia šou plná príbehov, 

malých či veľkých. 

Vďaka výberu účinkujúcich, ktorí to 

s hľadaním lásky myslia vážne, je táto 

šou veľmi osobná a pestrá. Ponúka 

zábavu, drámu a viac, než sme čakali, 

autenticky vypovedá o pohľade na 

vzťahy ľudí rôzneho veku. Ak niekoho 

zaujímajú začiatky vzťahov, má k dis-

pozícii „hustý materiál“.

Stalo sa počas nakrúcania možno aj 
niečo, čo vás ako skúseného tvorcu 
prekvapilo?
Účinkujúci sa menia, šouky sa menia, 

my máme tiež už iný pohľad na tvorbu 

relácií ako pred pár rokmi, ale túžba 

ľudí nájsť partnera a lásku ostáva rov-

naká. A neviem, či je to koronou, ale 

mám pocit, že dnes je ešte väčšia.

Náš pohľad 
na tvorbu relácií 
sa rokmi mení
Rado Štefanov sa ako producent a režisér podpísal 
pod mnohé divácky mimoriadne obľúbené televízne 
projekty. Jeho zoznamovacia reality šou Láska na 
chate je jednou z noviniek nadchádzajúcej jesennej 
sezóny televízie JOJ.

Účinkujúci sa 
menia, šouky 
sa menia, ale 
túžba ľudí nájsť 
partnera  
a lásku ostáva 
rovnaká.

Láska na chate

Láska na chate je slovenskou adaptá-

ciou licencovaného formátu spo-

ločnosti John de Mol, s originálnym 

názvom Let Love Rule. Prvý raz sa 

vysielal v Holandsku, odkiaľ pochádza 

a aktuálne je tam taký populárny, 

že sa vysiela už jeho šiesta séria. 

Slovensko je ôsma krajina, kde sa 

formát adaptuje. V Británii je známy 

pod názvom The Cabins. S úspechom 

sa vysielal tiež v Portugalsku, Dánsku, 

vo Švédsku, v Litve či v Brazílii.
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Česko Slovensko má talent vstupuje 
do jesennej sezóny so svojou jubilejnou 
desiatou sériou. Ako sa z vášho pohľadu 
šou ako formát menila počas rokov?
Túto šou robíme na našom trhu prakticky 
12 rokov a stále ju považujem za zatiaľ 
najlepší zábavný formát, ktorý sa podari-
lo úspešne celosvetovo implementovať. 
Je to asi najznámejšia značka zábavy na 
svete, pretože ak niekomu kdekoľvek 
spomeniete Got Talent, tak vie, o čom 
hovoríte. Tento formát prechádzal po-
stupnými inováciami a zlepšeniami, asi 
ako všetko, čo ste spoznali pred dvanás-
timi rokmi. Postupne pribúdali prvky ako 
zlatý buzzer, menil sa počet porotcov, 
pomenila sa štruktúra dielov, uberalo 
sa zo živých prenosov a pridávali sa 
divadelné kastingy, a to všetko preto, aby 
sme divákovi prinášali ešte väčší podiel 
zábavy ako predtým.

Keď ešte chvíľu zostaneme v spomien-
kach na minulosť – režisérom Česko 
Slovensko má talent ste od začiatku. 
Ktoré z čísel vám najviac utkveli 
v pamäti? 
A ľahšiu otázku nemáte? (smiech) To je 
tak, ako keby som sa ja vás spýtal, čo 
dobré ste jedli pred piatimi rokmi na 
svoje narodeniny – spomeniete si? Alebo 
ešte lepšia otázka – ktoré z jedenástich 
detí máte najradšej? Vyberte si (smiech). 

V Talente máme každý rok v hrubom vý-
bere okolo 650 až 800 vystúpení, z toho 
sa pred porotu dostane zhruba 250 až 
300 čísel a v zostrihoch ich nakoniec 
skončí len asi 200. Čisto matematicky – 
ak zoberieme do úvahy iba zostrihy za 
10 sezón, tak sa ma vlastne pýtate, ktoré 
z tých 2 000 čísel mi utkvelo v pamä-
ti... Úprimne – je ich veľmi veľa naozaj 
excelentných. Ale ak chcete vedieť, ktoré 
bavili ľudí najviac, pozrite si youtubový 
kanál Česko Slovensko má talent, tam 
ich je neúrekom.

Formát Got Talent je viazaný licenciou. 
Aký veľký priestor máte v rámci nej na 
„vlastnú tvorbu“?
Veľký. Talent je síce licencovaný formát, 
ktorý má svoje pevné pravidlá, ale 

obsahovo je úplne voľný, takže je čisto 
v rukách lokálnych produkčných tímov, 
ako budú napĺňať to najpodstatnejšie – 
kastingový výber účinkujúcich. A práve 
to je naša práca, ktorá môže absolútne 
ovplyvniť celý dojem z tejto šou.

Myslíte si, že má Talent stále čo po-
núknuť aj mladým divákom v súčasnom 
svete plnom nových streamovacích 
služieb, alebo sa im musíte nejako 
prispôsobovať? 
Tento formát každoročne produkuje 
vo svete, a, samozrejme, aj u nás, veľké 
množstvo zábavných čísel, ktoré sú 
súčasťou najväčšej prezentácie variet-
ných a zábavných čísel pod značkou Got 
Talent. V plnej dĺžke, ako ucelená relá-
cia, sa vlastne na streamovacích platfor-
mách ani nenachádza. Naopak, ukážky 
z jednotlivých vystúpení sa používajú 
ako reklama na týchto platformách. 
Čiže na vašu otázku, či sa musíme týmto 
službám prispôsobovať, odpoveď znie, 
že ich skôr chceme implementovať ako 
propagačný kanál k veľkému televízne-
mu programu.

V kampani na novú jubilejnú sériu 
Talentu láka televízia JOJ na množstvo 
noviniek. Viete nám ich priblížiť?
Dali sme si za úlohu, v rámci možností 
a pravidiel, priniesť čo najviac prekva-
pení, ktoré sú pri tomto formáte vlastne 
veľmi dôležité. To sa týka napríklad 
účinkujúcich, pri ktorých nikdy nevie-
te, kto príde, a aj keď to trošku tušíte, 
naozaj nemôžete vedieť, ako to celé 
dopadne. A týka sa to aj samotných po-
rotcov. Tento rok sme do šou postupne 
prizvali tri nové hosťujúce tváre, ktoré 
doteraz nikdy neboli súčasťou Talentu, 
a pripravili sme niekoľko prekvapivých 
momentov, o ktorých ani oni sami nič 
netušili. A netušili to ani moderátori, 
o to autentickejšie tie prekvapenia boli 
už pri nakrúcaní a veríme, že budú aj pre 
divákov pri obrazovkách.

Našou úlohou je zachovať v šou 

momenty prekvapenia
„Tento rok sme si dali za úlohu priniesť čo najviac prekvapení, 

nielen pri účinkujúcich, ale aj v porote a jej hosťujúcich členoch,“ 
hovorí Jeffo Minařík, režisér šou Česko Slovensko má talent, ktorej výročnú 

10. sériu štartuje TV JOJ vo vysielaní už začiatkom septembra.

Streamovacie  

platformy chce-

me implemen-

tovať ako  

propagačný  

kanál veľkého  

televízneho 

programu.

M
S2

08
30

6/
02



Nemocnica od začiatku vysielania val-
cuje rebríčky sledovanosti a nedala 
šancu veľkým programom konku-
rencie. Zároveň sa pýši pozitívnymi 
ohlasmi zo strany divákov... Čakali 
ste až takýto veľký úspech?
Ambíciou televízie a všetkých tvorcov 

bolo vytvoriť originálny, úplne pôvod-

ný slovenský seriál, v ktorom fungujú 

dôverne známe vzťahy a situácie, a to 

sa nám aj podarilo. Verili sme od za-

čiatku, že zafunguje zákon zachovania 

energie – ak do práce vkladáte svoju 

vášeň, lásku, nadšenie a remeselnú 

zručnosť, prirodzene očakávate, že sa 

to len tak nevyparí. Dali sme divákom 

zo seba všetko a oni to prijali. A nás to 

nesmierne teší.

Čo je pre vás ako kreatívnu pro-
ducentku na tvorbe tohto seriálu 
najťažšie? Je to udržiavanie atrakti-
vity scenárov? 
Naše postavy sú už dosť etablované 

a obľúbené, každá má svojho „pavúka 

vzťahov“, ktorý sa dá rozvíjať mno-

hými spôsobmi. Je tam nekonečno 

možností, podobne ako v živote. Vždy 

si vyberieme pár postáv, na ktoré sa 

sústreďujeme a staviame ich do kon-

frontácie alebo do konfliktu s ďalšími. 

Konflikt je základom drámy a pravid-

lom je, že ak sa postavám chvíľu darí, 

treba ich hneď zhodiť z útesu. Nie je 

problém vymýšľať dej, to ide rýchlo, 

pretože postavy už takmer hovoria 

samy za seba, sú už našou súčasťou. 

Najťažšie pre nás tvorcov je to šialené 

tempo výroby.

Aktuálny trend výroby seriálov ho-
vorí jasne – menej epizód, svižný dej, 
väčšia výprava. Nemocnica v tomto 
smere popiera pravidlo, vysiela sa 
dvakrát do týždňa, čo je tak, ako 
hovoríte, nesmierny tlak na výrobu. 
Povedzme si, koľko trvá napísanie 
a nakrútenie jednej epizódy.
Áno, je to tlak na výrobu a na sce-

náre, pretože od nás závisí celý plán 

nakrúcania. Musíme dodať približne 

6 – 7 scenárov za mesiac. Produkcia 

by privítala aj viac, ale fyzicky ani 

kapacitne sa to nedá. A síce máme 

úzky tím paradoxne sme zistili, že je to 

takto rýchlejšie, pretože každý v danej 

chvíli vie, čo robí, aj čo ten druhý práve 

píše, komunikácia je svižnejšia a sme 

na postavy doslova napojení.

Nemocnica s premiérovými epizódami 
pokračuje v programe TV JOJ aj na 
jeseň, čo nie je vzhľadom na jarné 
vynikajúce výsledky sledovanosti pre-
kvapenie. Aký máte recept na udržanie 
pozornosti takého veľkého publika?
Cieľom je stále hľadať nové diagnózy 

a byť možno aj trochu osvetový. Na 

jeseň nechystáme žiadne experimenty, 

verím, že ľudí zaujímajú životné zvraty 

Divákom sme dali 
zo seba všetko
„Neviem si predstaviť, že by som pracovala iba 
na adaptáciách zahraničných formátov, asi by 
ma to frustrovalo. Naša práca je v tomto ohľade 
omnoho ťažšia, ideme na vlastnú päsť 'od nuly', 
bez akejkoľvek záruky niečoho. O to väčší je to 
adrenalín,“ hovorí Danica Hričová, kreatívna 
producentka najsledovanejšieho seriálu televízie 
JOJ Nemocnica.

Pravdepodobne najzaujímavejším 
lákadlom tohto ročníka teda budú 
spomínaní špeciálni hosťujúci porot-
covia. Prečo ste siahli práve po me-
nách Patrika Rytmusa Vrbovského, 
Mariána Čekyho Čekovského a Evy 
Holubovej? 
Zloženie poroty je veľmi dôležitá vec, 

preto akékoľvek „poskladanie“ je 

veľmi opatrné, hlavne pre „chemickú 

konzistenciu“ jednotlivých členov, 

aby mali dobrú vzájomnú reakciu. Je 

to presne ako v pracovnom kolektí-

ve – ak ho namiešate presne a ľudia 

si v ňom povahovo sadnú, máte 

pohodu, pokoj, panuje dobrá nálada 

a pracovný výkon sa zvyšuje. Ak to 

však netrafíte, riešite neustále kopec 

problémov a začínajú vás trápiť veci, 

ktoré by ste za normálnych okolností 

vôbec nemuseli preberať. Neskromne 

poviem, že sa nám tento rok zostava 

porotcov aj s hosťami podarila.

Vy ako režisér spolu s tímom 
tvorcov tipujete vopred aj víťaza/
víťazov? Vyšiel vám počas ročníkov 
nejaký tip?
Ak mám byť úprimný, na 80 percent 

áno. Vždy tipujeme, kto vyhrá, preto-

že je to pre nás tvorcov prirodzené. 

Ak mám hovoriť ako autor, bolo by 

zvláštne, keby som netušil, kto z nich 

je adept na víťaza. Dôležitá je však 

iná vec. Spomínal som, že je potrebné 

zachovať u diváka moment prekva-

penia. Preto našou úlohou je to celé 

zamotať dramaturgicky tak, aby ste 

nevedeli určiť jednoznačne, kto bude 

víťaz, a ak náhodou máte na neho tip, 

musí sa tam ešte nachádzať nejaké 

povestné „ALE“. Vtedy je naša úloha 

splnená.

Mnohí režiséri priznávajú, že keď 
robia niekoľko rokov jeden projekt, 
prirastie im logicky k srdcu. Máte to 
tak aj vy s Talentom?
Mám ho veľmi rád, pretože je pri 

výrobe a v postprodukcii perfektná 

zábava. V tíme sme fakt dobrá partia, 

máme skvelé kreatívne prostredie 

a veľkú podporu zo strany televízie 

JOJ. Toto všetko si už niekoľko rokov 

plne uvedomujem, hlboko si to vážim 

a ďakujem za to ľuďom, u ktorých 

máme naozaj už dlho takú silnú 

dôveru. A ďakujem tiež všetkým tým, 

ktorí pred 12 rokmi mali odvahu do 

tohto formátu ísť a začať ho realizovať 

spoločne v Česku aj na Slovensku.

ŠPEciálNy PROJEkT
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Koľko scenáristov sa podieľa na 
príprave scenára seriálu, ktorý 
sa vysiela dvakrát týždenne?

Nemocnica má 
dve zásadné sce-
náristky: Danicu 
Hričovú a Vandu 
Feriancovú. V tíme 
ich dopĺňajú 
Kristína Víglaská 
Lévai a Katarína 
Moláková. „Všetky 
tri sú veľmi talen-
tované a zodpo-
vedné dievčatá, 
s ktorými máme 
za sebou veľa 
rôznych projektov. 
Sú to extrémne 
pracovité a citlivé 
bytosti, na ktoré 
sa môžem vždy 
spoľahnúť. Väčšinu 
našich úspešných 
projektov sme ťa-
hali spolu. Vieme, 
v čom je každá dobrá, ktorá je drsnejšia 
a ktorá to celé zjemňuje. Dopĺňame sa,“ 
vysvetľuje Danica Hričová.

Junior dramatur-
gom je syn Danice 
Hričovej: Adam 
Halák. Adam robí 
zber materiálov. 
„Postupne ho 
zaúčam do celého 
procesu, lebo 
vidím, že na to má, je pracovitý a šikovný,“ 
odkrýva pozadie vzniku pri tvorbe scenára 
Danica Hričová.

Janek Uhrin je 
skvelý dramaturg, 
s ktorým začala 
kreatívna produ-
centka Nemocnice 
spolupracovať iba 
minulý rok. „Nikdy 
som nepracovala 
s lepším, trefnejším a citlivejším dramatur-
gom. Naša komunikácia je bezproblémová 
a vzájomne inšpiratívna,“ pochvaľuje si 
Hričová.

ich obľúbených postáv. Pár nových postáv, sa-
mozrejme, pribudne, na oživenie deja a vznik 
nových vzťahových interakcií. Aj to však treba 
robiť citlivo, aby divák nemal pocit, že mu 
berieme obľúbené postavy. Nový vietor je však 
vždy potrebný, potrebujete spolu s ním nové 
osudy.

Každý seriál má nejakú životnosť, kým príde 
k vyčerpaniu námetu. Koľko sezón ešte môže 
podľa vás Nemocnica vydržať vo svojej top 
forme? 
Nemocničné seriály sú obľúbené po celom 
svete aj preto, lebo sa v nich dejú katastrofy 
a dráma, postavy zažívajú krízové situácie, 
ktoré ľudia s napätím sledujú, prirodzene ich to 
priťahuje. Neviem, koľko sérií bude mať naša 
Nemocnica, ale námety okolo nej sú v podsta-
te nevyčerpateľné. Ja osobne som hrdá na to, 
že mám možnosť a schopnosť písať svoje vlast-
né originálne veci, som vďačná TV JOJ, že mi 

dáva priestor a dôveru. Neviem si predstaviť, 
že by som pracovala iba na adaptáciách zahra-
ničných formátov, asi by ma to frustrovalo. 
Naša práca je v tomto ohľade omnoho ťažšia, 
ideme na vlastnú päsť „od nuly“, bez akejkoľ-
vek záruky niečoho. O to väčší je to adrenalín. 
Ak niečo len adaptujem, nemôžem udávať 
trend, môžem svetové trendy iba nasledovať. 
Ak tvorím niečo vlastné, je to omnoho ťažšie, 
ale je to jediná šanca, ako rásť.

Môžu sa diváci tešiť aj na nejaký iný seriál 
z vašej dielne alebo ste plne zamestnaná 
tvorbou Nemocnice a na nič ostatné nezostáva 
čas?
Pripravujem dve nové veci. Asi sa to už o mne 
vie, že som vorkoholik a že svojou prácou ži-
jem. Každý projekt ma posúva ďalej, napadajú 
mi ďalšie veci, nabaľujú sa a rastú do nových 
tvarov. Je to môj nekonečný priestor, kde sa 
môžem vybúriť (smiech).

Ak niečo len 

adaptujem, ne-

môžem udávať 

trend, môžem 

svetové trendy 

iba nasledovať. 

Ak tvorím nie-

čo vlastné, je to 

omnoho ťažšie, 

ale je to jediná 

šanca, ako rásť.

Vanda Feriancová

Kristína Víglaská Lévai

Katarína Moláková

Adam Halák

Janek Uhrin
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Ako sa bude na jeseň vyvíjať vaša televízna po-
nuka? Avizovali ste zaradenie Premier League. 
Čo ešte plánujete zákazníkom ponúknuť?
Počas leta sa naša ponuka televíznych kanálov 

rozšírila o nové stanice CANAL+ Sport, na kto-

rých budú odvysielané všetky zápasy Premier 

League. Naši zákazníci tak majú aj naďalej mož-

nosť sledovať tie najlepšie európske futbalové 

ligy, ako aj Ligu majstrov. 

Zároveň sme uviedli na trh nový TV balík 

Platinum, kde diváci okrem iného nájdu filmové 

kanály Cinemax, Film Europe či programy 

Travel XP a XMO. Na konci augusta zaradíme aj 

detský kanál TV Rik. Obľúbený program si u nás 

nájde aj nešportový divák.

Čo bude pre vás to najdôležitejšie z hľadiska 
záujmu divákov?
Pre nás ako poskytovateľa TV je dôležité, aby 

sme vedeli zákazníkom poskytnúť širokú 

a kvalitnú ponuku TV staníc. To je, samozrejme, 

pre každého niečo iné, preto okrem svetového 

športu ponúkame aj množstvo ďalších televíz-

nych programov. V súčasnosti máme v ponuke 

viac ako 140 programov od rozprávkových až 

po filmové.

Plánujete ešte rozširovať ponuku športových 
staníc v blízkej budúcnosti?
Dlhodobo máme bohatú ponuku športo-

vých kanálov, aktuálne ich ponúkame až 18. 

Zákazníci tak okrem svetového futbalu môžu 

sledovať aj turnaje UFC, zápasy NFL na Premier 

sporte či hokej, cyklistiku, lyžovanie a mnoho 

ďalších športov na ostatných TV programoch. 

Neustále sledujeme ponuku TV kanálov na 

Slovensku a v budúcnosti môže prísť aj k zara-

deniu nových staníc.

Ako poskytovateľ televíznych služieb 
s pestrou ponukou športu viete povedať, ktorý 
šport je pre divákov najzaujímavejší? 
Divácky najatraktívnejšími športmi sú stále 

futbal a hokej. Určite aj vďaka našim úspešným 

športovcom sa popularite tešia cyklistika, 

lyžovanie či tenis. Na vzostupe je napríklad 

sledovanosť bojových športov či motorizmus.

Plánujete okrem služby HBO MAX začleniť do 
portfólia nejakú ďalšiu streamovaciu službu?
Áno, momentálne máme v DIGI k dispozícii 

HBO Max. Trh so streamovacími službami 

je dynamický a v prípade zaradenia novej 

služby do DIGI budeme zákazníkov včas 

informovať.

Dokáže zákazníkov presvedčiť ponuka VOD 
služby alebo to vnímajú ako bonus v portfóliu 
staníc?
VOD je atraktívne, ale stále je to primárne dopl-

nok k štandardnej lineárnej televízii. Dôvodov 

je viacero, či už lokálny obsah, spravodajstvo či 

športové prenosy. V neposlednom rade si diváci 

niekedy nechcú aktívne vyberať, čo budú sle-

dovať, a vyberú si sledovanie živého vysielania.

Ako celkovo vnímate konkurenciu zahranič-
ných a dnes už aj domácich VOD služieb?
Ponuka VOD služieb u nás za posledné obdo-

bie výrazne narástla. Do obsahu spoločnosti 

„Pre nás ako poskytova-
teľa TV je dôležité, aby 
sme vedeli zákazníkom 
poskytnúť širokú a kva-
litnú ponuku televíznych 
staníc. To je, samozrej-
me, pre každého niečo 
iné, preto okrem sveto-
vého športu ponúkame 
aj množstvo ďalších tele-
víznych programov. V sú-
časnosti máme v ponuke 
viac ako 140 programov 
od rozprávkových až po 
filmové,“ hovorí Michal 
Mažár, Marketing and 
Sales Director DIGI  
Slovakia.

Športová ponuka 
je súčasťou našej DNA. 
Ale obľúbený program máme 

aj pre nešportového diváka

ROzHOVOR
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investujú nemalé prostriedky a diváci určite 

oceňujú aj množstvo lokalizovaných titulov. 

Predpokladám, že z dlhodobého hľadiska 

príde k určitej konsolidácii aj na poli VOD 

služieb.

Nebojíte sa, že zákazníci začnú uprednostňo-
vať VOD služby?
Nemyslím si, že by malo prísť k nahradeniu 

klasických televíznych služieb VOD službami. 

Budúcnosť vidím skôr v prepojení lineárnej 

televízie a VOD služieb.

Prečo investujete do športu?
Do športu investujeme primárne kvôli dopytu 

zo strany našich zákazníkov. Špeciálne v DIGI 

je kvalitná športová ponuka súčasťou Brand 

DNA.

V komunikácii využívate Daniela Heribana. 
Prečo ste sa rozhodli práve pre Daniela, 
plánujete s týmto konceptom pokračovať  
aj v budúcnosti?
Dano nám výborne sedel do nášho komuni-

kačného konceptu. Je výrazný typ, výborný 

herec a dobre sa nám s ním spolupracuje 

pri natáčaní. V komunikácii sa snažíme byť 

dlhodobo konzistentní, aby sme zvyšovali 

rozpoznateľnosť našich spotov. Spolupráca 

s Danom nám v tom pomáha a prieskumy nám 

ukazujú, že efektivita komunikácie nám rastie. 

Plánujeme spolu pokračovať aj naďalej.

Ako sa vplyvom súčasnej situácie budú hýbať 
ceny pre zákazníkov?
Situácia je veľmi dynamická. V DIGI sa sústre-

ďujeme na udržanie kvalitnej ponuky televíz-

neho obsahu pri udržaní nízkych cien.

SVETOVÝ 
ŠPORT 
NA DIGI

Divácky najatrak-

tívnejšími šport-

mi sú stále futbal 

a hokej. Určite 

aj vďaka na-

šim úspešným 

športovcom sa 

popularite tešia 

cyklistika, lyžo-

vanie či tenis. Na 

vzostupe je naprí-

klad sledovanosť 

bojových športov 

či motorizmus.
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Tvoja Tvár znie povedome

druhá šanca 

výnimočná nikol

Veľkolepá zábavná šou pokračuje na jeseň už siedmou sériou, ktorá bude opäť zárukou 

kvalitnej zábavy. Divákom predstavíme ďalších osem populárnych slovenských celebrít 

– Viki Rákovú, Natáliu Puklušovú, Líviu Bielovič, Simonu Salátovú, Ondreja Kandráča, 

Adama Pavlovčina, Matúša Kolárovského a Karola Tótha, ktorí sa budú doslova prevte-

ľovať do podoby domácich i zahraničných hudobných hviezd a zabávať celé Slovensko. 

Ich výkony bude hodnotiť nemenej skvelá porota v zložení Mário „Kuly“ Kollár, Zuzana 

Kubovčíková Šebová, Attila Végh a Marián Čekovský.

Od 4. septembra 2022 každú nedeľu o 20.30 hod. na TV Markíza a až týždeň 

v predstihu na Voyo

Aktuálne najsledovanejší seriál na slovenskom trhu 

sa na jeseň vráti s druhou sériou. Ústrednou postavou 

naďalej ostáva charizmatický „Dok“, bývalý primár 

Andrej Fabián (Ján Koleník), ktorý následkom vážneho 

zranenia prišiel o 12 rokov spomienok, ale stal sa lep-

ším človekom aj lekárom. Popri napínavých momen-

toch, šokujúcich odhaleniach a dramatických zvratoch 

nebudú ani v tejto sérii chýbať romantika, pozitívne 

emócie a silné ľudské príbehy.

Od 5. septembra 2022 každý pondelok o 20.30 hod. 

na TV Markíza a až týždeň v predstihu na Voyo

Seriálová novinka predstavuje problematiku vyšetro-

vania v úplne novej a nevšednej podobe. Originálnym 

spôsobom totiž v sebe spája kriminálny a komediálny 

žáner. Vynikajúca herečka Táňa Pauhofová sa predstaví 

ako neprehliadnuteľná Nikol Tichá, veľmi svojská slo-

bodná matka s IQ 160. Ako sa z obyčajnej upratovačky 

stane naozaj netradičná posila slovenskej polície?

Od 1. septembra 2022 každý štvrtok o 20.30 hod. 

na TV Markíza a až týždeň v predstihu na Voyo

Skupina Markíza tento rok úspešne napreduje 
v upevňovaní svojej líderskej pozície na sloven-
skom televíznom trhu. Uplynulú jar jej vlajková loď 
TV Markíza priniesla suverénne najúspešnejší pô-
vodný seriál Druhá šanca, ako aj najsledovanejšiu 
zábavnú šou, ktorou sa po potrebnej dlhšej pre-
stávke stala veľkolepá tanečná súťaž Let's Dance. 
V tomto trende chce pokračovať aj na jeseň 2022, 
pripravila preto opäť silnú a bohatú programovú 
ponuku, ktorá bude nabitá osvedčenými divácky-
mi hitmi, ale aj progresívnymi novinkami.

jeSeŇ 2022 na markÍze 
BUDE PLNÁ DIVÁCKYCH HITOV, SILNÝCH PRÍBEHOV 
A NAJŽIARIVEJŠÍCH HVIEZD
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EXTRÉMNE PREMENY SLOVENSKO

FARMA

PÁN PROFESOR

CHATÁRI

Svetoznáma šou o tom, ako je možné znížiť extrémnu nadváhu 

a byť fit, sa po štvrtý raz vráti na naše obrazovky, aby pod vedením 

skúseného profesionálneho trénera Maroša Molnára ponúkla druhú 

šancu na život ďalším odvážnym Slovákom, ktorých trápi extrémna 

obezita.

Od 7. septembra 2022 každú stredu o 20.30 hod. na TV Markíza a až 

týždeň v predstihu na Voyo

Na jeseň 2022 odštartuje neuveriteľná 14. séria dlhoročne obľúbenej reality 

šou, ktorá sa divákom opäť predstaví v originálnom novom koncepte 

a s množstvom zaujímavých prekvapení. Jedným z nich je aj zmena na poste 

moderátora, komičku Evu „Evelyn“ Kramerovú po štyroch sezónach vystrieda 

populárny herec Marek Fašiang. Stane sa tak prvým mužským moderátorom 

v histórii šou. Na moderovanie však nebude sám. Okrem neho a hospodára 

Martina Bagara bude na farmárov jedným očkom dohliadať Alica – umelá in-

teligencia. Najprevratnejšia novinka na Farme však nezmení tradičný koncept 

šou. Farmári si v boji o výhru 75 000 eur stále budú musieť poradiť s drsnými 

podmienkami na statku, s nedostatkom jedla či manuálnou prácou.

Od 5. septembra 2022 každý pondelok, utorok, štvrtok, piatok a sobotu večer 

na TV Markíza a vždy jedna epizóda v predstihu na Voyo

Tomáš Maštalír ako nekonvenčný 

stredoškolský učiteľ Samo Vozár si 

získal srdcia divákov TV Markíza, 

na jeseň sa preto vráti v už 4. sérii 

tohto seriálového hitu. Riešiť bude 

nielen problémy svojej novej triedy 

študentov, ale aj tie svoje. Chýbať 

nebude ani celý pestrý učiteľský 

zbor Gymnázia Staromestská. Samo 

sa okrem toho bude musieť vyrovnať 

s tým, že jeho viac než len kolegyňa 

Klaudia (Gabriela Marcinková) od-

chádza na školu v ďalekom Trenčíne.

Od 30. augusta 2022 každý utorok 

o 20.30 hod. na TV Markíza a až 

týždeň v predstihu na Voyo

Nový, hviezdne obsadený komediálny seriál o výstrednej komunite 

úplne odlišných ľudí, ktorí majú spoločné len jedno – chalupa je ich 

koníčkom a dovolenkovým životným štýlom. Nakrúcaný je podľa 

úspešnej českej predlohy s názvom Osada.

Už túto jeseň na TV Markíza a Voyo

LOVE ISLAND 
Nová séria najhorúcejšej zoznamo-

vacej reality šou. Skupina mladých 

ľudí zo Slovenska a z Česka si bude 

v nádhernej vile na Kanárskych 

ostrovoch nielen užívať slnko, more 

a spoločné úlohy a hry, ale pod dohľa-

dom televíznych kamier hlavne hľadať 

lásku svojho života. A keď sa k tomu 

na konci pridá aj atraktívna finančná 

výhra 75 000 eur, je jasné, že o zábavu 

bude opäť postarané. Zoznamovacou 

šou bude divákov sprevádzať nová 

moderátorka Zorka Hejdová.

Od 19. septembra na Voyo a na Markíze 

M
S
2
0
8
3
9
3
/
0
1

27www.strategie.sk | Televízna jeseň



Môžete zhrnúť stratégiu na VOYO na túto 
jeseň?
Voyo je pozicionované ako služba pre 

rodiny, čiže žánrovo pestrá a široká. Tomu 

plánujeme zostať verní. Okrem toho 

chceme pozornosť diváka upútať kvalit-

ným lokálnym obsahom. Príbehmi, ktoré 

diváci poznajú a produkčne vznikajú u nás 

a v Českej republike.

V jesennej sezóne budete vysielať projekty 
Farma a Love Island. Plánujete ísť s bonu-
sovým obsahom na web?
Áno, na našu AVOD platformu Markíza Plus 

pripravujeme opäť tieto obľúbené formáty, 

v podobe doplnkových relácií pre nové série 

šou Farma či Love Island. Diváci sa môžu 

tešiť na množstvo ďalšieho obsahu, ktorý sa 

do televízie nezmestil.

Uvidia diváci tieto relácie aj v ponuke Voyo?
Aj Voyo ponúkne divákom svoje vlastné do-

plnkové formáty. Spravidla ide o programy 

s dlhšou minutážou, než je to na platforme 

Markíza Plus. Ide o formáty, na ktoré sú 

diváci zvyknutí. Patria medzi ne napríklad 

Život po Farme či Love Island After.

V prvej polovici roka prinieslo VOYO mini-
sériu Iveta. Aké ďalšie projekty chystáte 
z vlastnej tvorby?
Pre predplatiteľov služby Voyo pripravuje-

me viacero noviniek. Okrem obľúbených 

televíznych programov v predstihu naďalej 

rozširujeme našu filmovú a seriálovú 

knižnicu. Medzi najhorúcejšími novinkami 

sa objavia najlepšie lokálne filmy, ako 

napríklad nový film Po čem muži touží 2. 

Do konca roka tiež Voyo prinesie ešte dva 

originálne tituly, vyrobené exkluzívne pre 

streamovaciu službu. Bude to desaťdielny 

seriál Gumy a miniséria Kráľ Šumavy.

Prinesieme tiež druhú sériu česko-sloven-

skej verzie celosvetovo úspešnej zoznamo-

vacej reality šou Love Island, ktorá na jeseň 

2021 značne zarezonovala a výrazne oslo-

vila najmä mladé publikum. Ide o formát 

primárne určený pre streamovaciu službu 

Voyo, s časovým odstupom ho však budú 

môcť opäť sledovať aj diváci TV Markíza.

VOYO je služba  
pre rodiny. 
Voyo považuje Markíza za druhý pilier svojho podnika-
nia. Službu spustila minulý rok v polovici roka a v tomto 
roku ju intenzívne promuje. Pre svoju VOD službu v spo-
lupráci s českou sestrou, televíziou Nova, pripravuje 
špeciálny obsah, ako napríklad minisériu o živote Ivety 
Bartošovej – Iveta. O jesenných plánoch hovorí Michal 
Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza.

Zostáva stratégia odvysielať týždeň vopred 
premiéry lokálnej tvorby, teda to,  
čo diváci uvidia v lineárnom vysielaní?
Voyo aj túto sezónu ponúkne predplatiteľom 

obľúbené televízne programy v predstihu. Je to 

jeden z mnohých benefitov, ktoré streamovacia 

platforma ponúka.

„ Voyo aj túto sezónu ponúkne predplatiteľom 

obľúbené televízne programy v predstihu. Je to 

jeden z mnohých benefitov, ktoré streamovacia 

platforma ponúka.“

GUMY

Pod seriál 

Gumy sa ako 

scenárista 

podpísal reži-

sér úspešnej 

minisérie Iveta 

Michal Samir. 

Desaťdielny seriál je plný absurdného, ale aj 

poetického humoru. Ústrednú dvojicu svojráz-

nych automechanikov v ňom stvárnia Richard 

Krajčo a David Švehlík. Jeden drsný, priamy, 

ale jednoduchší, a ten druhý milý, múdry, a tak 

trochu dieťa, takí sú Mára a Lukyn. Dvaja neroz-

luční priatelia od detstva. Majú malú autodielňu 

a veľké sny, na ktoré, samozrejme, chýbajú pe-

niaze. Svoje ciele sa snažia dosiahnuť pomocou 

absurdných a zle premyslených plánov, ktoré ich 

často dostávajú do ešte absurdnejších situácií. 

A to všetko za prizerania svojráznych postavičiek 

z komunity „za stenou“, na periférii veľkomesta. 

V bývalom továrenskom areáli, kde sa okrem 

ich autodielne nachádza aj krčma, trafika, butik 

alebo napríklad zverimex.

Kráľ ŠUMAVY
Ďalším exkluzívnym titulom je trojdielna adap-

tácia románového bestsellera Návrat Kráľa 

Šumavy, ktorú napísal český spisovateľ David 

Jan Žák. Predplatitelia VOD služby Voyo sa 

v minisérii Kráľ Šumavy môžu tešiť na fascinu-

júci životný príbeh Josefa Hasila, nepolapiteľ-

ného prevádzača zo šumavského pohraničia.

PO čeM MUžI tOUží 2
Česká komédia, v ktorej si spolu zahrali 
Anna Polívková a Jirka Langmajer.  
V druhej časti síce hrajú rovnakí herci, ale 
sú to už iné postavy v inom garde. Tentoraz 
sa Anna Polívková zmení na chlapa.

Tomu chceme byť verní aj na jeseň
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Všetky kľúčové udalosti dňa 
v reálnom čase a na jednom mieste.

NajrýCHLEjŠIE 
SPraVODajSTVO

HN24.sk
Na pulze dňa



Na jar ste predstavili službu JOJ play – koľko 
používateľov ste zatiaľ získali? Nakoľko 
naplnila úvodná kampaň vaše plány?
Jarný launch dopadol presne podľa našich 

očakávaní. Hlavným cieľom bolo otestovať re-

akcie zákazníkov na ponúkané balíčky v rámci 

platformy – free a premium – a taktiež dola-

denie technických a procesných záležitostí. 

Vážime si a venujeme sa každej spätnej väzbe 

od našich zákazníkov, korí nám pomáhajú 

v tvorení tej najlepšej služby. Samozrejme, boli 

sme si vedomí rizík pri odhalení pilotnej verzie, 

avšak v tomto momente už môžeme povedať, 

že to bol úspech. Každý týždeň sa JOJ play 

stáva novým obľúbeným miestom na zábavu 

a relax pre tisíce nových používateľov.

Divákom sľubujete nekonečnú zábavu – aký 
typ obsahu je a bude doménou na JOJ play?
Sústreďujeme sa na kvalitu, nie na kvanti-

tu. Našou doménou je divák, ktorý má rád 

produkciu TV JOJ, rád sa vracia k obľúbeným 

jojkárskym klasikám, ktoré už zľudoveli, 

vyhľadáva oddych v športových programoch 

a tiež ocení bezpečné divácke miesto pre svoje 

deti. Samozrejmosťou je aj kvalitná ponuka 

akvizičných filmov a seriálov.

Okrem predpremiér tvorby TV JOJ budete 
tvoriť aj vlastné programy čisto iba pre 
streamovaciu službu?
Áno, vidíme budúcnosť v tvorbe svojho 

vlastného originálneho obsahu. Čo sa týka 

konkrétnych plánov, zatiaľ by som zostal 

trochu mysteriózny. Môžem však prezradiť, 

že budeme využívať všetky technologické 

možnosti, ktoré nám platforma ponúka, aby 

sme divákom priniesli úplne nové zážitky zo 

sledovania nášho videoobsahu, zastrešené-

ho pod JOJ Group.

Podľa čoho si vyberáte zahraničnú 
produkciu?
Okrem skvelého a skúseného akvizičné-

ho tímu, ktorý dlhé roky vyberá tituly pre 

televízne portfólio, staviame aj na mladé 

talenty, ktoré nám prinášajú nový vietor do 

plachiet. Tretím pilierom pri zostavovaní 

programu sú analytické nástroje, ktoré nám 

dotvárajú exaktnú predstavu o preferenci-

ách divákov.

Aký pomer lokálnej a zahraničnej  
knižnice plánujete?
Snažíme sa neprenášať to do nejakého 

pevného pomeru. Kladieme dôraz skôr na 

kvalitu programu než na lokálnu prefe-

renciu. Vzhľadom na rozsiahlosť archívu 

a produkcie TV JOJ v súčasnosti prevažuje 

naša tvorba nad akvizičnou.

Čo sa týka počtu predplatiteľov,  
aké sú vaše ciele?
Našou ambíciou je ponúknuť všetkým 

divákom najvyšší komfort pri sledovaní 

našej platformy. Technologicky aj obsahovo. 

Budúcnosť vidíme v tvorbe 

vlastného videoobsahu
Pavol Miller, riaditeľ 
pre nelineárne služby 
a platené kanály JOJ 
Group, v rozhovore 
prezrádza stratégiu,
biznis model aj kon-
kurenčnú výhodu JOJ 
play, novej streamova-
cej služby na sloven-
skom trhu.

Našou stratégiou 

je vysoká pe-

netrácia služby 

a jednoduchá 

dostupnosť pre 

každého diváka.

ŠPeciálNy PrOJekT
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Chceli by sme sa udomácniť v srdciach 

Slovákov a byť natoľko atraktívni, že si 

vyberú okrem nadnárodných platforiem 

práve aj JOJ play. Našou stratégiou je 

vysoká penetrácia služby a jednoduchá 

dostupnosť pre každého diváka, ktorý 

bude mať záujem sledovať obsah, ktorý 

mu je sympatický, pozná ho, rozumie mu 

a dokáže si pri ňom oddýchnuť.

V akom nastavení biznis modelu bude  
pre JOJ Group služba rentabilná?
Rentabilnosť JOJ play odhadujeme 

v strednodobom horizonte. Tento cieľ 

ovplyvňuje mnoho ekonomických fak-

torov, špeciálne v dnešnej dobe. Vidíme 

však, že ponuka viacerých balíčkov JOJ 

play rezonuje. 

Zákazníci, ktorí sa rozhodli vyskúšať si 

platformu vo free verzii, dokážu akcep-

tovať prítomnosť reklamy a limitovanú 

obsahovú ponuku. Dali sme im totiž mož-

nosť rozhodnúť sa slobodne, či a kedy 

prejdú do Premium balíka. Chceme si 

divákov získať kvalitou a customer frien-

dly prístupom.

Aké by malo byť postavenie vašej služby 
na trhu?
Platformu spúšťame s najvyššími ambí-

ciami. Chceme byť first choice lokálnou 

službou, po ktorej divák siahne automa-

ticky. Veríme, že z JOJ play vybudujeme 

love brand hodný prvej priečky v seg-

mente zábavy.

Cena za platenú verziu JOJ play je 
momentálne 3,99 eura – je to konečná 
cena?
Pre Premium balíček je to štartovacia 

cena, ktorá sa bude už čoskoro zvyšovať. 

Tento typ predplatného je bez reklám, 

obsahovo veľmi bohatý a zároveň ho 

budeme ešte ďalej rozširovať – čiže 

zvýšenie ceny je adekvátne. Okrem toho 

ponúkame aktuálne aj free verziu, kde si 

diváci môžu pozrieť obmedzenú ponuku 

obsahu s menším množstvom reklamy 

než napríklad v televízii. Zároveň čoskoro 

prinesieme ďalší nový balík, ktorý bude 

umožňovať sledovanie obšírnejšieho con-

tentu s obmedzeným množstvom rekla-

my – bez prerušovania počas sledovania.

Free verzia JOJ play, dostupná zadarmo, 
zostane v ponuke?
Áno. Chceme zostať dostupní pre 

každého diváka s naším archívom a live 

vysielaním. Daňou za bezplatný prístup 

je, samozrejme, reklama. Treba si však 

pripomenúť, že práve reklama nám 

zabezpečuje zdroje, ktoré ako mediálny 

dom investujeme práve do produkcie 

lokálneho obsahu, ktorý je divákmi tak 

veľmi žiadaný a obľúbený. Na túto situá-

ciu preto odpovedáme práve rozsegmen-

tovaním ponúk a balíčkov JOJ play podľa 

potrieb publika.

V kontexte konkurencie – v čom bude 
konkurenčná výhoda JOJ play?
Nechceme byť jedným z hráčov, ktorý 

len kopíruje trendy a ide s davom. My 

chceme byť trendsetterom, prinášať nové 

spôsoby zábavy na hraniciach technolo-

gických a tvorivých možností.

Kladieme dôraz 

skôr na kvalitu 

programu než 

na lokálnu pre-

ferenciu, aj keď 

vzhľadom na roz-

siahlosť archívu 

a produkcie TV 

JOJ v súčasnosti 

prevažuje naša 

tvorba nad  

akvizičnou.

JOJ Play okrem vlastnej tvorby, 
ktorá je totožná s ponukou v lineári 
ponúkne tituly ako: 
Kriminálka Kraj, Tomáš a Diana, Riskuj, 

Šťastný nový rok 2, Prvok, Tečka 

a Šampón alebo Matky.
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Sandman (netflix)

She-hulk (diSney+)

Rod dRaka/houSe of the dRagon  
(hBo max)

Bad SiSteRS (apple tV+)

andoR (diSney+)

Neil Gainman patrí medzi najvychy-

tenejších autorov fantasy literatúry 

a vďaka rozvoju technológií sa jeho 

literárne predlohy stávajú čoraz ľahšie 

sfilmovateľné. Po Dobrých znameniach 

(Good Omen/Prime Video) a Amerických 

bohoch (American Gods/Prime Video) sa 

práva na sfilmovanie grafickej románo-

vej série Sandman dostali k Netflixu a 

po čase tu máme seriál, kde sa možno 

budete nadchýnať vizualitou, ale jed-

noznačne si zapamätáte aj nie nedôleži-

tú nadčasovú filozofiu o snoch, túžbach, 

moci a smrti.

Disney+ postupne rozširuje svet Marvel Cinematic 

Universe a pritom sa okrem nových postáv púšťa aj 

do nových žánrov, ktoré by ste pri komiksoch na prvú 

nečakali. She-Hulk bude o súbojoch, avšak oveľa viac 

o súdnych sieňach. A navyše sa nechce brať veľmi vážne.

Pre HBO bola séria Hry o tróny roky vlajkovým projek-

tom. S trojročným odstupom sa fantazijný svet Georgea 

R. R. Martina s veľkými očakávaniami vracia. Časovo 

sa však posúvame dozadu, vďaka čomu nebudeme 

mať na začiatku len dračie vajcia, ale veľké draky budú 

plnohodnotnou súčasťou každodenného života.

Čiernych komédií nikdy nie je dosť, a keď 

hľadáte niečo, čo by mohlo spájať jeden 

z najlepších seriálov tohto roka White Lotos 

s britským humorom Derry Girls a tem-

notou Six Feet Under, potom Bad Sisters 

môže byť tým vaším očakávaným titulom. 

Hoci ide o remake belgickej série Clan, 

ktorú u nás pozná málokto, práve ostrovný 

prístup môže byť prísľubom zábavy na 

niekoľko temných jesenných večerov.

Okrem sveta Marvela je kľúčovým duševným vlastníc-

tvom spoločnosti Walt Disney Company aj univerzum 

Hviezdnych vojen. Po rozpačito prijatej minisérii Obi-

Wan Kenobi by si vesmírni rytieri s laserovými mečmi 

mali prísť na chuť novou minisériou Andor, ktorá je za-

sadená do deja pred film Star Wars Story: Rogue One.

Jesenná sezóna na streamovacích službách sa začala nečakane silným augustom. 
Tituly, ktoré by za zvyčajných okolností boli spustené až po dovolenkách,  
o diváka začali bojovať výrazne skôr. Tu je výber najzaujímavejších titulov  
na obdobie do konca roka. Niektoré premiéry môžu byť presunuté na rok 2023.

Bitka o diváka na zahraničných 
streamovacích službách
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Love and death (hBo Max)

Wednesday (netfLix)

Mr and Mrs sMith (PriMe video)

Pán Prsteňov (PriMe video)

WiLLoW (disney+)

Seriálový mág David E. Kelley prichádza po Big Little 

Lies a The Undoing s ďalšou drámou, tentoraz však 

podľa skutočnej udalosti. Uprostred príbehu z osemde-

siatych rokov minulého storočia bude Elisabeth Olsen, 

sympatická matka rodiny, ktorá má však na svojom 

konte vraždu manžela.

Netflix sa pokúša oživiť dnes 

už legendárnu sériu Rodiny 

Adamsovcov. Okrem návratu 

Christini Ricci zatiaľ v nepomeno-

vanej postave sa v novom spra-

covaní príbehu zrejme prvej emo 

rodiny dočkáme aj Catherine 

Zeta Jones ako Morticie. Ak 

sa podarí podobný produkčný 

posun ako pri reštarte mladej 

čarodejnice Sabriny, máme sa na 

čo tešiť.

Film, ktorý dal dokopy Brada 

Pitta a Angelinu Jolie, by sa 

mal tento rok dočkať seriálo-

vého spracovania. Hlavné po-

stavy stvárnia Donald Glover, 

ktorý sa preslávil seriálom 

Atlanta, a Maya Erskine, ktorú 

sme mohli vidieť nedávno 

v Obi-Wan Kenobi. Aj keď z pro-

dukcie remaku odišla mimo-

riadne talentovaná Phoebe 

Waller-Bridge, autorka seriálu 

Mrcha alebo najnovšej bon-

dovky No Time to Die, mohli 

by sme sa dočkať príjemnej 

akčnej oddychovky.

Hoci sa Amazon správa, akoby služba 

Prime Video bola preňho len taká popo-

luška, kúpou práv na svet Pána prsteňov 

od dedičov J. R. R. Tolkiena za stovky 

miliónov dolárov chcú dokázať, že to 

tak nie je. Kým mimo USA veľa dôvodov 

platiť najväčšiemu obchodníkovi na  

svete nebolo, práve táto nová séria 

a prísľub oživenia príbehov o elfoch, 

hobitoch či trpaslíkoch môže priniesť 

službe niekoľko miliónov nových 

predplatiteľov.

Disney+ sľubuje, že tento rok 

chce oživiť magický príbeh zo 

sveta škriatkov, ktorý v roku 1988 

na filmové plátna priniesol Ron 

Howard. Hoci seriál nesie rovnaký 

názov ako 34-ročný film, televízna 

produkcia by mala byť jeho pria-

mym pokračovaním.

Autor:

Ľubomír tuchscher
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Ponuka skuPiny Markíza

Ponuka JoJ GrouP

Ponuka rTVsDAJTO

Pre fanúšikov futbalu je každú nedeľu 
pripravený atraktívny priamy prenos 
z najvyššej domácej futbalovej súťaže 
– Fortuna ligy. Každý z nich bude 
snímaný minimálne na 9 kamier a bude 
obohatený o sprievodné štúdiá s atrak-
tívnymi hosťami, rozhovormi s hráčmi 
a analýzami.
Aj túto jeseň sa diváci televízie Dajto 
môžu tešiť na priame prenosy zo 
slávnej hokejovej NHL. Každý týždeň 
si budú môcť naživo vychutnať jedno 
z nočných stretnutí zámorskej ligy so 
špičkovým slovenským komentárom.

Nova Sport 3 SK a Nova Sport 4 SK

Sales house skupiny Markíza sa už 
od 5. januára 2022 rozšíril o dve nové 
prémiové športové televízie s názvami 
Nova Sport 3 SK a Nova Sport 4 SK, kto-
ré má na Slovensku možnosť sledovať 
už vyše 400-tisíc zákazníkov platených 
TV služieb.
Diváci si budú môcť aj na jeseň 2022 vo 
Full HD kvalite vychutnávať tie najpre-
stížnejšie európske futbalové súťaže 
– Ligu majstrov UEFA, španielsku La 
Ligu, nemeckú bundesligu a taliansku 
Serie A.
Programovú ponuku dotvárajú aj 
druhé najvyššie futbalové súťaže zo 
Španielska a z Nemecka. Na nových 
staniciach je divákom k dispozícii aj 

americká pretekárska séria NASCAR 
alebo juhoamerický Pohár oslobodite-
ľov (Copa Libertadores). Nova Sport 3 
SK a Nova Sport 4 SK prinášajú okrem 
silnej športovej ponuky i bohatý sprie-
vodný program, ktorý využíva aj úplne 
nové, moderné multifunkčné štúdio 
a tie najaktuálnejšie technológie.

Voyo

Aj v novej sezóne ponúkne Voyo svojim 
predplatiteľom všetky, teda minimálne 
192 zápasov Fortuna ligy. Všetko pod-
statné z najvyššej slovenskej futbalovej 
súťaže každý týždeň zhrnie magazín 
s názvom GÓÓÓL!.
Fanúšikovia športu si na Voyo opäť náj-
du vybrané zápasy z najprestížnejšej 
hokejovej ligy sveta NHL, najslávnej-
šej basketbalovej ligy NBA, najvyššej 
českej futbalovej a hokejovej ligy, 
súboje anglických pohárových súťaží 
FA Cup a Carabao Cup, to najlepšie zo 
sveta MMA v rámci galavečerov UFC, 
KSW, Bellator a ambicióznej česko-slo-
venskej organizácie Real Fight Arena, 
ktorej priaznivci môžu na Voyo sledovať 
aj exkluzívne premiérové dokumenty 
o zápasníkoch a videopodcasty. Bohatú 
športovú ponuku dopĺňajú svetový 
šampionát MotoGP, najväčšie podujatia 
v hádzaní šípok vrátane World Darts 
Championship, tenisové turnaje ATP 
Tour 250 a ďalšie atraktívne prenosy. Z bohatej futbalovej ponuky fanúšikov určite zaujme 

prvý zápas kvalifikácie ME 2023 do 21 rokov, v ktorom 
Slováci zabojujú o postup proti Ukrajine. Futbalistky 
čaká kvalifikačný zápas o postup na MS 2023 doma 
proti Írsku.
Počas celej jesene sa budú vysielať zápasy Slovnaft 
Cupu – Slovenského futbalového pohára a poľskej 
Ekstraklasy.
Hokejoví priaznivci môžu sledovať Slovenský hokejový 
pohár a zápasy TIPOS Slovenskej hokejovej ligy.
K najväčším ťahákom budú patriť prenosy z pretekov 
Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní aj s Petrou 
Vlhovou či bratmi Žampovcami.
Joj Šport ponúkne aj súboj I. svetovej skupiny o postup 
do kvalifikácie o finálový turnaj Davis Cupu tenistov 
Slovensko – Rumunsko, volejbalovú extraligu mužov 
i žien a basketbalový Adria Cup.

Absolútnym vrcholom jesennej sezóny na RTVS 
budú MS vo futbale, z ktorých odvysiela RTVS všetky 
zápasy. Od 16. septembra RTVS začína s vysielaním 
hokejovej Tipos extraligy, z každého kola jeden 
priamy prenos. Diváci sa môžu každý týždeň tešiť 
z basketbalových a hádzanárskych líg v rámci projek-
tu Niké palubovka.
RTVS prinesie seriál najkvalitnejších atletických mí-
tingov Diamantová liga aj najväčšie domáce bežecké 
podujatie Medzinárodný maratón mieru.
Cyklistika: preteky Okolo Slovenska, MS v cestnej 
a dráhovej cyklistike.
Futbal: Európska liga a Európska konferenčná liga 
s výberom zápasov podľa toho, či sa do súťaže prebo-
juje posledný slovenský zástupca Slovan Bratislava. 
Reprezentačný zápas Slovensko – Azerbajdžan v Lige 
národov.
MS v športovej a modernej gymnastike

MS v basketbale – ženy

SP v zjazdovom lyžovaní (preteky v Rakúsku)
SP v biatlone (odvysielame kompletný program)
Krasokorčuľovanie: seriál Grand Prix
Hokej: Nemecký pohár v novembri, Švajčiarsky po-
hár v decembri. MS do rokov na prelome rokov
Vodné pólo: ME s účasťou slovenskej mužskej aj 
ženskej reprezentácie

Aj športový divák si na jeseň príde 
na svoje. Z ponuky televízií sme  
vybrali tie najdôležitejšie športy, 
ktoré budú vysielať.

Športová jeseň

ŠPORT NA OBRAZOVKÁCH TELEVÍZIÍ

34 Televízna jeseň | 2022



Pozn.: zdroj Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2022
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