


PRÍHOVOR

Vážení obchodní partneri, milí priatelia,

skupina Markíza vyrástla z  najsledovanejšej televízie 
v  najsilnejšiu mediálnu značku na  Slovensku. Neustále 
investujeme do  ľudí a  produkcie, aby diváci radi sledovali 
naše programy a zároveň aby využívali naše mobilné a online 
služby, ktoré spolu poskytujú atraktívne video inventory pre 
vaše kampane s  vysokou kvalitou a  vynikajúcou afinitou. 
Na nasledujúcich stránkach vám predstavíme našu ponuku 
pre rok 2021, ktorá bude plná osvedčených značiek televíznej 
zábavy, dôveryhodného spravodajstva a  úplne nových, 
inovatívnych formátov.

Keď sa obzrieme za uplynulými mesiacmi tohto roka, nebolo to 
pre nikoho z nás ľahké obdobie. Pandémia nového koronavírusu 
zmenila naše životy a dotkla sa aj našej produkcie. Obľúbené 
seriály a  relácie mali nútenú pauzu, Okamžite sme však 
zareagovali na  vzniknutú situáciu, a  aj prostredníctvom 
série mimoriadnych relácií o  koronavíruse, sme sa stali 
najdôležitejším informačným zdrojom v krajine. Zrodili sa tiež 

užitočné charitatívne projekty ako Pomôžme spolu! a Spolu pre 
Slovensko. A túto jeseň sme odštartovali náš prvý samostatný 
projekt s názvom Odpíšeme ti, ktorým chceme pomôcť v boji 
proti šikane.

Sme radi, že aj v roku 2021 budeme môcť divákov TV Markíza 
potešiť premiérovými epizódami našich seriálových hitov 
Oteckovia, Susedia, Horná Dolná, Pán profesor, Sestričky 
a svojho reštartu sa dočkajú túto jar nútene prerušené Červené 
pásky. K vlajkovým lodiam televíznej zábavy budú patriť nové 
série veľkolepej šou Tvoja tvár znie povedome a  dlhoročne 
obľúbenej speváckej súťaže SuperStar.

V poradí už trinásta séria reality šou Farma divákom predstaví 
novú skupinu odvážnych súťažiacich, ktorí sa budú musieť 
popasovať s náročnými výzvami. Tú najlepšiu rodinnú pohodu 
divákom prinesú aj čerstvé vydania zábavných šou 2 na 1, Dobre 
vedieť! a Chart Show. Chystáme tiež nové série Svadby na prvý 
pohľad a Utajeného šéfa, a úplnou novinkou vo vysielaní bude 
romantický komediálny seriál Najhorší týždeň môjho života.

Aj budúci rok budeme divákom TV Markíza prinášať dlhodobo 
najsledovanejšie spravodajstvo a  publicistiku. Vždy tie 
najčerstvejšie a  najobjektívnejšie informácie sprostredkujú 
Televízne noviny, najlepším spoločníkom pri rannom vstávaní 
bude naďalej Teleráno, silné príbehy a  zaujímavé reportáže 
ponúkne Reflex, politická diskusná relácia Na  telo bude 
rozoberať témy, o ktorých sa hovorí, a Smotánka opäť ponúkne 
jedinečný pohľad do  sveta šoubiznisu. Pripravené sú aj 
premiéry tých najväčších hollywoodskych blockbusterov.

Diváci televízií Doma a Dajto sa už teraz môžu tešiť na vynikajúce 
premiérové seriály, ako aj na nové série tých už rozbehnutých, 
a  atraktívnu filmovú ponuku. Samozrejme, k  stanici Dajto 
už neodmysliteľne patria aj viaceré športové chuťovky. 
To najlepšie z produkcie českej TV Nova si slovenskí diváci môžu 
vychutnávať na medzinárodnej stanici Nova International.

Skupina Markíza je multimediálna spoločnosť, ktorá svoje 
značky úspešne prepája s  digitálnym svetom a  rozvíja 
na  sociálnych sieťach. SVOD platforma VOYO.sk sa túto 

jeseň predstavila v novej modernejšej podobe s posilneným 
obsahom. Najúspešnejšie tituly skupiny Markíza či obľúbené 
turecké seriály tu budú k dispozícii opäť skôr ako na televíznych 
obrazovkách. Markíza Plus ponúkne množstvo bonusových 
materiálov a, ako vždy, možnosť pozrieť si seriály a programy 
bezplatne až tridsať dní po  odvysielaní. Obsah Markíza Plus 
je dostupný aj v mobilnej aplikácii a tiež v HbbTV po stlačení 
červeného tlačidla.

Spravodajský portál TVnoviny.sk bude divákom každý deň 
servírovať aktuálne informácie z  domova i  zo  zahraničia, 
a  televízny portál Markiza.sk sprostredkuje jedinečný pohľad 
do televízneho zákulisia.

Prajem vám úspešný zvyšok roka, pevné zdravie a  úprimne 
ďakujem za vašu dlhoročnú priazeň a spoluprácu. Už teraz sa 
teším na pokračovanie nášho partnerstva aj v nadchádzajúcom 
roku 2021.

Matthias Settele
generálny riaditeľ skupiny Markíza



VLASTNÁ TVORBA

SuperStar
Najslávnejšia a  najúspešnejšia hudobná talentová šou 
na  svete sa vracia! Nové spevácke talenty, silné príbehy 
súťažiacich, špičkové moderátorské hviezdy, porota 
zostavená z renomovaných a úspešných osobností šoubiznisu 
a  rozprávková výhra – to všetko bude v  poradí už siedma 
československá verzia SuperStar, ktorá odštartuje v roku 2021.

Na slovenskom trhu SuperStar už 16 rokov objavuje nové 
spevácke talenty a divákom predstavuje ich dramatickú cestu 
za vytúženým cieľom – stať sa slávnymi spevákmi a umelcami. 
Vďaka SuperStar plníme súťažiacim ich sny!

Stačí spomenúť len zopár mien ľudí, ktorí začali svoju kariéru 
práve v SuperStar – aktuálne čoraz úspešnejšia a populárnejšia 
Emma Drobná, ale tiež Lukáš Adamec, Martin Harich, Tomáš 
Bezdeda, Celeste Buckingham, Ben Cristovao, Peter Cmorik, 
Zdenka Predná, Dominika Mirgová, Martin Chodúr, Tereza 
Mašková, víťazka ostatného ročníka Barbora Piešová a mnoho 
ďalších.

Vystúpenia uchádzačov o  titul SuperStar hodnotí hviezdna 
porota, ktorej stabilným členom je už od roku 2004 ostrieľaný 
spevák a hudobník Paľo Habera, po ktorého boku sa vystriedalo 
množstvo obľúbených a rešpektovaných osobností hudobného 
biznisu zo Slovenska i Česka.

Posledná séria SuperStar vysielaná na jar 2020 v zložitom období 
pandémie koronavírusu výrazne zabodovala s  priemerným 
ratingom 13,8  % a  trhovým podielom 32,5  % v  obchodne 
podstatnej cieľovej skupine 12-54, pričom každú časť si 
v priemere pozrelo 614-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov.*

Divákov tak opäť čaká mimoriadne silná zostava talentov, 
zaujímavé príbehy súťažiacich a to všetko v atraktívnej podobe, 
ktorá k obrazovkám priláka celé rodiny.

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 16. 2. – 31. 5. 2020, LIVE + TS0-3

VEĽKÉ ZÁBAVNÉ ŠOU

ŽÁNER

Pepe Majeský spevácka súťažná šou

KREATÍVNY PRODUCENT A RÉŽIA



VLASTNÁ TVORBA

Tvoja tvár znie 
povedome VI.
Veľkolepá zábavná šou plná fenomenálnych premien, skvelých 
hudobných čísel a  obľúbených slovenských hviezd v  roliach 
svetových, ale aj domácich ikon populárnej hudby, pokračuje 
na  obrazovkách televízie Markíza aj v  roku 2021. Päť sérií 
mimoriadne úspešného projektu Tvoja tvár znie povedome si 
v  uplynulých sezónach získalo obrovské množstvo fanúšikov, 
ktorí sa už čoskoro môžu tešiť na jeho ďalšie pokračovanie.

V šiestej sérii sa divákom predstaví úplne nová a nemenej skvelá 
osmička osobností slovenského šoubiznisu. Aj v tejto sezóne sa 
môžu diváci tešiť na neuveriteľné premeny našich súťažiacich, 
ktorí sa budú snažiť čo najviac priblížiť veľkým osobnostiam 
svetovej i domácej populárnej hudby – nielen svojím vzhľadom, 
ale aj spevom, tancom a  celkovým vystupovaním. Svojimi 
výkonmi tiež bojujú o finančné výhry na dobročinné účely.

Novým moderátorom programu sa v  piatej sezóne stal 
šarmantný a pohotový Martin Nikodým. Spoza porotcovského 
stola vystúpenia hodnotili Zuzana Fialová, Dano Dangl, Mário 
„Kuly“ Kollár a Zuzana Kubovčíková Šebová.

Desať vydaní piatej série šou Tvoja tvár znie povedome 
dosahovalo na  jeseň 2019 priemerný rating 8,2  % a  trhový 
podiel 24,8  % v  obchodne podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 
a  v priemere ich sledovalo 435-tisíc divákov starších ako 
12 rokov.*

Tvoja tvár znie povedome je už dvojnásobným držiteľom 
ocenenia Program roka v  rámci ankety OTO za  roky 2016 
a 2019. Aj nová séria najúspešnejšej zábavnej šou posledných 
rokov bude plná neuveriteľných vystúpení, špeciálnych čísel 
a prekvapení!

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 8. 9. – 10. 11. 2019, LIVE + TS0-3

VEĽKÉ ZÁBAVNÉ ŠOU

MODERÁTORKREATÍVNY PRODUCENT A RÉŽIA ŽÁNER

Martin NikodýmPepe Majeský hudobno-zábavná súťažná šou



VLASTNÁ TVORBA

Najhorší týždeň
môjho života
Keď si myslíte, že už to nemôže byť horšie... Stane sa to 
najhoršie! Najhorší týždeň môjho života je úplne nový, hviezdne 
obsadený seriál, ktorý je komédiou chýb, nedorozumení 
a vzťahových katastrof.

Týždeň pred svadbou by mal byť najlepší vo vašom živote, ale 
keď sa novinár Marcel pripravuje na  manželstvo so  svojou 
milovanou Mel, stane sa z  neho nočná mora. Úprimné 
Marcelove pokusy robiť veci správne vôbec nevychádzajú. Nech 
robí čokoľvek, všetko sa obráti proti nemu a  nasleduje jedna 
katastrofa za druhou.

Všetky snahy vyhovieť Melániinmu otcovi Alanovi, ktorý si 
myslí, že pre jeho dcéru nie je Marcel dosť dobrý, končia ďalším 

a  ďalším zúfalstvom. Situácii nepomáha ani jeho kolegyňa 
Silvia, ktorá je do neho chorobne zamilovaná a urobí všetko pre 
to, aby mu svadbu prekazila. Naozaj VŠETKO! Prežije Marcel 
tento katastrofálny týždeň? Prekoná ich láska všetky prekážky?

Najhorší týždeň môjho života je slovenskou adaptáciou 
britského komediálneho seriálu The Worst Week of My Life, 
ktorý v rokoch 2004-2006 vysielala stanica BBC One. Seriál bol 
mimoriadne populárny, jeho 1. sériu sledovalo v priemere päť 
miliónov divákov, a pozitívne hodnotený bol aj kritikmi. V roku 
2006 získal nomináciu na  prestížnu cenu BAFTA za  najlepšiu 
situačnú komédiu. Lokálne verzie seriálu vznikli napríklad aj 
v Nemecku, USA, Taliansku, Rumunsku, či Grécku.

ATRAKTÍVNE SERIÁLOVÉ NOVINKY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Peter Hoferica Roman Poláčik 

Kristína Svarinská 

Jozef Vajda 

Zdena Studenková 

a ďalší

romantický komediálny seriálPeter Kelíšek

KREATÍVNY PRODUCENT



VLASTNÁ TVORBA

Oteckovia
Premiérová séria najsledovanejšieho rodinného seriálu 
Oteckovia prinesie začiatkom roku 2021 nové zápletky, 
humorné situácie a  nečakané zvraty. Diváci naprieč celým 
Slovenskom a všetkých vekových kategórií si doslova zamilovali 
štvoricu hlavných hrdinov, ktorých stvárňujú aktuálne najväčšie 
slovenské herecké hviezdy – Vlado Kobielsky, Filip Tůma, 
Braňo Deák a Marek Fašiang, ako aj ich seriálové rodiny.

Marek, Vlado, Alex a Tomáš sú štyria moderní muži a oteckovia, 
majú deti v rovnakom veku, ktoré chodia do tej istej základnej 
školy. Okrem malých školákov niektorí z  nich vychovávajú aj 
tínedžerov, takže rodičovských starostí majú viac než dosť. 
Našim oteckom však nechýba zodpovednosť a  snaha nájsť 
si stabilné miesto vo  svete matiek, čo prináša množstvo 
úsmevných situácií. Zaujímavé je tiež sledovať, ako sa 
na metódy ich výchovy pozerajú ženy, ktoré ich obklopujú.

Ich životy odzrkadľujú reálne situácie, s  ktorými sa otcovia 
bežne stretávajú. Čelia neočakávaným výzvam rodičovstva 
a,  ako každý z  nás, majú svoje lepšie ale aj horšie chvíľky. 
V kritických situáciách sa však vedia vynájsť a spojiť svoje sily...

V roku 2020 zaznamenávajú Oteckovia doposiaľ vynikajúci 
priemerný rating 8,4  % a  trhový podiel 30,6  % v  obchodne 
podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 a v priemere ich sledovalo 
437-tisíc divákov starších ako 12 rokov.*

Diváci sa preto aj v  roku 2021 môžu tešiť na  nové humorné 
rodinné situácie a všetkých obľúbených hrdinov.

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 13. 1. – 18. 9. 2020, LIVE + TS0-3

ŠPIČKOVÉ PÔVODNÉ SERIÁLY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Vlado Fischer 

Matúš Libovič 

Petr Nikolaev 

Zuzana Marianková

Vladimír Kobielsky 

Branislav Deák 

Filip Tůma 

Marek Fašiang 

Ján Koleník 

Monika Hilmerová 

Zuzana Mauréry 

a ďalší

denný rodinný seriálSoňa Čermáková Uličná

KREATÍVNY PRODUCENT



VLASTNÁ TVORBA

Pán profesor
Moderný vzťahový seriál s komediálnymi prvkami z prostredia 
fiktívneho slovenského gymnázia si podmanil divákov 
TV  Markíza. Na  rok 2021 má preto netradičný Pán profesor 
pripravené ďalšie premiérové lekcie.

Pán profesor je postavený na  silnej romantickej linke dvoch 
hlavných hrdinov a  zároveň vtipným a  originálnym spôsobom 
zobrazuje školský a každodenný život detí, učiteľov a rodičov.

Talentovaný a  pre učenie zapálený Samo Vozár sa často, 
niekedy aj proti svojej vôli, angažuje v problémoch svojej triedy 
druhákov, ktorú má ako ich triedny učiteľ na  starosti. Spolu 
s ním sú diváci svedkami toho, čo mladí ľudia na prahu medzi 
detstvom a  dospelosťou prežívajú a  čím sme si aj my sami 
často prechádzali. Popri vtipných pubertálnych problémoch 
(ktoré sú ale pre študentov tými najväčšími na svete) sa seriál 
venuje aj závažným, hlbokým témam, ktoré k dospievaniu 
patria – zakázaná láska, šikana, finančné problémy v  rodine, 
iná sexuálna orientácia a ďalšie.

Okrem riešenia problémov svojich študentov, dostávajú  Sama 
jeho nekonvenčné výučbové metódy často do problémov 
s prísnym riaditeľom gymnázia či jeho konzervatívnejšími 
kolegami. Skutočnú búrku v  jeho živote však spôsobil až 
príchod atraktívnej kolegyne Klaudie.

Pán profesor je slovenskou verziou mimoriadne úspešného 
nemeckého seriálu s pôvodným názvom Der Lehrer. Televízia 
RTL od roku 2009 odvysielala už 8 sezón seriálu, pričom stále 
dosahuje nadpriemernú sledovanosť a  vynikajúco sa mu darí 
najmä u mladších, reklamne atraktívnych divákov. O tom, že sa 
formát úspešne adaptoval v našom regióne, svedčia aj skvelé 
výsledky maďarskej verzie, ktorá sa vysiela od  roku 2018. 
Rovnako ako slovenskú adaptáciu ju má produkčne pod palcom 
spoločnosť Paprika Studios.

ŠPIČKOVÉ PÔVODNÉ SERIÁLY

RÉŽIA

Matúš Libovič 

Martin Kazimír

HRAJÚ ŽÁNER

Tomáš Maštalír 

Gabriela Marcinková 

Roman Luknár 

Peter Nádasdi 

Samo Trnka 

a ďalší

rodinný komediálny seriálBence Trunkó

KREATÍVNY PRODUCENT



VLASTNÁ TVORBA

Sestričky
Obľúbený seriál z  lekárskeho prostredia Sestričky, bude 
na  obrazovkách televízie Markíza pokračovať novými časťami 
aj v  roku 2021. Príbehy štyroch zdravotných sestier budú aj 
v  štvrtej sérii opäť popretkávané príbehmi pacientov, ktoré 
otvárajú zásadné otázky ľudských hodnôt a zároveň približujú 
prácu sestier na oddelení traumatológie.

Sestričky sú zároveň matky, manželky, milenky, či priateľky 
a  ich osobné príbehy prechádzajú jednotlivými dielmi a riešia 
problémy každodenného života. Dej štvrtej série prenikne 
do  ďalších zaujímavých sfér súkromia hlavných postáv 
a  ich kolegov, a  bude popretkávaný s  každodenným životom 
v nemocnici.

V hlavných úlohách sa diváci opäť stretnú so svojimi obľúbenými 
herečkami – Kristínou Svarinskou, Danou Košickou, Anikó 
Vargovou a Kristínou Madarovou. V druhej sérii k nim pribudli 
nové postavy v podaní známych herečiek – Heleny Krajčiovej, 

Eleny Podzámskej a  Viktórie Valúchovej, ktoré rozšírili 
tím nemocnice. V  epizódnych postavách pacientov sa opäť 
predstavia viacerí známi herci a herečky.

Desať epizód druhej sezóny seriálu Sestričky dosiahlo na jeseň 
2019 excelentný priemerný rating 10,3  % a  trhový podiel 
27,2 % v cieľovej skupine 12 – 54. V priemere si ich vychutnávalo 
501-tisíc divákov starších ako 12 rokov.*

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 3. 9. – 5. 11. 2019, LIVE + TS0-3

ŠPIČKOVÉ PÔVODNÉ SERIÁLY

RÉŽIA

Braňo Mišík 

Petr Nikolaev

HRAJÚ ŽÁNER

Kristína Svarinská 

Dana Košická 

Anikó Vargová 

Kristína Madarová 

a ďalší

seriál z lekárskeho prostrediaAlexandra Dubovská 

Heike Richter- Karst
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VLASTNÁ TVORBA

Červené pásky
Seriál, ktorý vás od prvej sekundy chytí za srdce a už vás nepustí! 
Získa si vás svojou ľudskosťou, silnými emóciami aj láskavým 
humorom. V  roku 2021 sa svojho reštartu na  obrazovkách 
TV Markíza dočkajú Červené pásky – seriál o sile priateľstva, 
prekonávaní prekážok a vôle žiť.

Príbeh sa odohráva v  nemocnici, od  väčšiny seriálov z  tohto 
prostredia sa však líši. Hlavnými postavami nie sú lekári, ale 
ich mladí pacienti vo veku od 10 do 16 rokov, ktorí majú napriek 
svojej chorobe rovnaké starosti, ako ich zdraví rovesníci a  tú 
istú túžbu smiať sa, milovať a  objavovať svet. Sila priateľstva 
a  zmysel pre humor im pomáha bojovať so  svojimi vážnymi 
diagnózami. Diváci budú mať možnosť sledovať, ako si zvykajú 
na  spoločný život v  nemocnici, ako sa vyvíjajú ich charaktery 
aj vzťahy, no aj to, ako ich hospitalizácia mení životy ľudí okolo 
nich – ich rodičov, súrodencov, lekárov či priateľov.

Seriál Červené pásky je nakrútený podľa katalánskeho originálu 
s  názvom Polseres vermelles, kvalitu pôvodnej predlohy si 
v ostatných rokoch všimli televízie po celom svete. Veľký úspech 
zožali adaptácie seriálu v Nemecku a vo Francúzsku, lokálne 
verzie si mohli vychutnať aj diváci v USA, Taliansku, na Ukrajine 
či v  Rusku. Slovenská adaptácia vznikla v  spolupráci 
s produkčnou spoločnosťou beetle producenta a kameramana 
Petra Kelíška.

ŠPIČKOVÉ PÔVODNÉ SERIÁLY

RÉŽIA

Braňo Mišík

HRAJÚ ŽÁNER
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Horná Dolná
Seriál, ktorý na  Slovensku spôsobil doslova ošiaľ, bude 
pokračovať ďalšími novými epizódami. Komediálny megahit 
Horná Dolná skvele vystihol typické prostredie slovenského 
vidieku. Každá obec predsa má svojho starostu, farára, 
krčmárku, asistentku, štamgastov, veterinára, či policajta. 
Tých z  Hornej Dolnej stvárňujú špičkoví herci a  obľúbil si ich 
azda každý. Ďalšie epizódy prinesú ich nové, originálne a vtipné 
príbehy, ktoré si opäť zamilujú diváci z celého Slovenska.

Premiérové príbehy plné skvelej zábavy sledovalo na  jeseň 
2019 v priemere 399-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov, pričom 
v cieľovej skupine 12 – 54 zaznamenal seriál priemerný rating 
9,2 % a trhový podiel 25,3 %.*

Seriál Horná Dolná je mimoriadny aj spracovaním. Množstvo 
scén sa nakrúca v  exteriéroch, priamo v  malej dedinke 
uprostred nádherných hôr, kde tvorcovia dokázali vytvoriť 
jedinečnú atmosféru „miesta uprostred ničoho“.

Chaotický starosta Karol Frlajz (Peter Sklár), ambiciózna 
a  vydajachtivá kultúrna referentka Erika Bednáriková (Petra 
Polnišová), krásna a  rázna krčmárka Tereza Pekná v  podaní 
Zuzany Kubovčíkovej Šebovej, nekompromisná učiteľka 
Zdenka Frlajzová (Marta Sládečková), jej popletený syn Lacko 
Frlajz (Peter Brajerčík), najväčší frajer v dedine a hrdý majiteľ 
kultovej „rapidečky“ Ďuro Brmbalík (Daniel Heriban), kňaz Ján 
Chalupka ml. (Marek Majeský), ktorý stále verí, že ľudia sa 
môžu zmeniť k lepšiemu, jeho otec – veterinár Ján Chalupka 
(Štefan Kožka), ktorý sa neostýcha liečiť aj ľudí, neohroziteľný 
ochranca poriadku – Michal Kubovčík ako policajt Stano Sojka 
a miestni opilci Bystro (Matej Landl), Kokos (Roman Slanina) 
a  Tunel (Juraj „Šoko“ Tabaček) – títo všetci na  vás čakajú aj 
v roku 2021.

O poriadnu dávku zábavy sa opäť postarajú aj obľúbené vedľajšie 
postavy, ako napríklad nenapodobiteľný turecký kamionista, 
ktorému svoju tvár prepožičal Roman Pomajbo.

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 5. 9. – 28. 11. 2019, LIVE + TS0-3

ŠPIČKOVÉ PÔVODNÉ SERIÁLY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Zuzana Marianková 

Miloš Volný 

Csaba Molnár

Petra Polnišová 

Peter Brajerčík 

Michal Kubovčík 

Zuzana Kubovčíková Šebová 

Peter Sklár 

Marek Majeský 

Dano Heriban 

komediálny seriálMarta Sládečková 

Štefan Kožka 

Matej Landl 

Roman Slanina 

Juraj „Šoko“ Tabaček 

a ďalší

Stano Dančiak
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Susedia
Najsledovanejší a  divácky najobľúbenejší slovenský seriál 
všetkých čias bude pokračovať novými epizódami aj v  roku 
2021. Diváci sa môžu tešiť na ďalšie príbehy plné osvedčeného 
humoru a skvelej zábavy.

Kto by nepoznal dnes už kultové hlavné postavy ako László 
Komárom (Andy Kraus) a  jeho manželka Ildikó (Viki Ráková), 
František Stromokocúr (Peter Marcin) a jeho manželka Zuzana 
(Zuzana Tlučková), či osobitá a  excentrická suseda Marta 
Sladká (Marta Sládečková). Diváci si v  uplynulých sezónach 
obľúbili aj novú mladú posilu – milú a sexy domovú dôverníčku 
Andrejku (Dominika Richterová).

Samozrejme, aj v nových častiach sa fanúšikovia seriálu môžu 
tešiť na  rozporuplnú Františkovu mamičku (Eva Matejková), 
dcéru Stromokocúrovcov Milku (Kristína Barancová Pírová), 
syna Komáromovcov Gergelyho (Tomáš Majláth), alebo 
svojského poštára (Karol Horváth).

V obchodne podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 dosiahla 
posledná ukončená séria Susedov na  jeseň 2019 skvelý 
priemerný rating 9,0 % a trhový podiel 24,3 %, každý pondelok 
si ho vychutnávalo v  priemere 438-tisíc divákov vo  veku 
nad 12 rokov.*

V aktuálnej sezóne sa Susedia divákom predstavili doslova 
v  novom šate. Nové kostymérky obliekli seriálové postavičky 
do  sviežich a  módnejších outfitov, kulisári vytvorili nové 
priestory, tvorcovia obsadili do  deja nové postavy a  zmena 
nastala aj v obecenstve, ktorého smiech počuť v každej epizóde. 
Ani v nových epizódach nebudú chýbať špeciálni hostia z radov 
známych osobností.

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 2. 9. – 9. 12. 2019, LIVE + TS0-3

ŠPIČKOVÉ PÔVODNÉ SERIÁLY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER
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2 na 1
Originálna zábavná relácia, v ktorej si dvaja moderátori – Adela 
Vinczeová a Dano Dangl – „podajú“ vždy jedného zaujímavého 
hosťa, sa v  roku 2021 vráti na  obrazovky televízie Markíza 
s novými časťami. Ani zďaleka nejde o bežnú talkšou, hviezdny 
hosť musí v priebehu šou absolvovať sériu rôznych úloh, skúšok 
alebo výziev, ktoré ho dostanú do neštandardných a nie celkom 
komfortných situácií.

Diváci vysokou sledovanosťou a  nadšenými odozvami 
na  sociálnych sieťach ocenili množstvo vtipných momentov 
a  reakcií, ktoré vznikali pod vplyvom nečakaných udalostí. 
Hosťami šou 2 na 1 boli doposiaľ také silné mená ako Dominika 
Cibulková, Marek Hamšík, Diana Mórová, Marián Čekovský, 
Kali, Nela Pocisková, Miroslav Žbirka, Ján Lašák, Lukáš 
Latinák, Marián Gáborík, Zlatica Švajdová Puškárová, Marek 
Fašiang, Zuzana Kubovčíková Šebová, Mário „Kuly“ Kollár, 
Jozef Vajda, či Gabriela Marcinková. Nezľakli sa pritom ani 
neraz značne bizarných zadaní pod dohľadom skrytej kamery.

Jedinečný pôvodný formát vyvinutý v  spolupráci 
s  produkčnou spoločnosťou Noemo sa stal v  roku 2019 
jedným z  najúspešnejších projektov jarnej televíznej sezóny. 
V  obchodne podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 dosiahla šou 
vynikajúci priemerný rating 9,5  % a  trhový podiel 28,5 %.  
K obrazovkám pritiahla v priemere 474-tisíc divákov vo veku 
nad 12 rokov.*

Aj v roku 2021 sa preto diváci môžu tešiť na nové časti 2 na 1 
s obdobne atraktívnymi hosťami, a o poriadnu dávku zábavy sa 
postarajú aj ďalší hviezdni účinkujúci.

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 13. 3. – 24. 4. 2019, LIVE + TS0-3

NAJLEPŠIA RODINNÁ ZÁBAVA

RÉŽIA

Lukáš Zednikovič

MODERÁTORI ŽÁNER

Adela Vinczeová 

Dano Dangl

zábavná šouDominika Jašková
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Dobre vedieť!
Zaujímavé otázky a prešpekulované odpovede – to je jedinečná 
zábavná kvízšou Dobre vedieť!, v  ktorej proti sebe stoja tímy 
obľúbených hercov Juraja Kemku a Vlada Kobielskeho. Každý 
z  nich si do  jednotlivých epizód pozýva jedného celebritného 
hosťa a spoločne hľadajú odpovede na otázky z rôznych oblastí.

Pozor, nie sú to klasické vedomostné otázky! Skôr zaujímavosti 
a  pikošky, pri ktorých musia tímy dedukovať, argumentovať 
a častokrát aj tipovať, čím vzniká veľa vtipných situácií. Za každú 
správnu odpoveď však nahrajú až 300 eur.

Kľúčová je posledná otázka, ktorej znenie vopred nevedia, 
poznajú iba oblasť, z  ktorej pochádza. Najprv musia staviť 
istú sumu, pričom nevedia, koľko peňazí vsadil súper. Tímy 
musia taktizovať a  zvíťazí iba ten, kto nahrá najviac peňazí. 
Výslednú sumu si následne rozdelia diváci v publiku, ktorí sedia 
za víťaznou dvojicou.

 

Dobre vedieť! vynieslo na moderátorské výslnie Rasťa Sokola, 
ktorý bol dovtedy divákom známy najmä vďaka svojmu 
nezameniteľnému hlasu z  dabingu, rádia, či televíznych 
upútaviek. Mimoriadnej obľube sa teší aj postavička vedátora 
Karola, ktorého jedinečným spôsobom stvárňuje komik 
a  zabávač Samo Trnka. V  každej epizóde zavíta aj priamo 
do štúdia, kde v  rámci jednej  zo súťažných otázok predvedie 
netradičný vedecký pokus.

Dobre vedieť! je lokálnou adaptáciou nemeckého formátu 
Wer weiß denn sowas?, ktorý vytvorila spoločnosť UFA Show 
& Factual pre televíziu Das Erste. Formát pod distribučným 
názvom Who Knew? patrí do portfólia spoločnosti Fremantle.

NAJLEPŠIA RODINNÁ ZÁBAVA

RÉŽIA

Rado Štefanov

ÚČINKUJÚ ŽÁNER

Rasťo Sokol 

Juraj Kemka 

Vlado Kobielsky 

Samo Trnka

zábavná kvízová šouPavel Graus
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Chart Show
Úspešná hudobno-zábavná šou plná nostalgických spomienok, 
najväčších hviezd a  skvelých speváckych vystúpení chytila 
slovenských divákov za  srdcia. Na  jar 2018 sa Chart Show 
predstavila vo  vylepšenej podobe, s  množstvom exkluzívnych 
hostí a najmä v úplne novom, väčšom a modernejšom štúdiu, 
čo diváci náležite ocenili rastúcou sledovanosťou. Aj v roku 2021 
sa preto môžu tešiť na ďalšie premiérové epizódy!

Hudba je viac ako len zhluk nôt. V  každom z  nás vyvolávajú 
piesne rôzne spomienky, či už na životné radosti alebo strasti. 
Vďaka moderátorke Adele Vinczeovej a známym osobnostiam 
z  rôznych sfér života si v  každom vydaní Chart Show tieto 
spomienky oživujeme.

Predstavujeme to najlepšie z  hudobnej produkcie v  kontexte 
svojej doby, ktorá je odrazom životného štýlu, módy 
a spoločenských trendov. Rebríček tých najúspešnejších hitov 
v  rôznych zaujímavých kategóriách vyberá tím producentov 

na čele s hudobným expertom Jurajom Čurným, ktorý počas 
večera priamo v štúdiu svojimi odbornými vedomosťami dopĺňa 
moderátorku. Obľúbené osobnosti zas divákom spríjemnia 
mimoriadne večery množstvom vtipných historiek a  klebiet  
zo svojich životov.

Populárnu hudobno-zábavnú reláciu Chart Show si na jar 2020 
vychutnávalo v priemere 327-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov. 
V  obchodne podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 zaznamenala 
priemerný rating 6,7 % a trhový podiel 19,4 %.*

Nové epizódy Chart Show budú opäť plné hudby, milých 
spomienok, zábavy a vtipných situácií, pri ktorých sa ponoríme 
do  atmosféry každého hudobného hitu a  veríme, že tak 
vyvoláme divákom úsmev na tvári.

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 8. 1. – 11. 3. 2020, LIVE + TS0-3

NAJLEPŠIA RODINNÁ ZÁBAVA
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Utajený šéf
Najúspešnejšia šou roku 2019 sa vracia. Formát, v ktorom si šéf 
na vlastnej koži vyskúša, aké je to byť radovým zamestnancom 
a  čo všetko ich náročná práca obnáša. Vysokopostavení 
manažéri popredných slovenských firiem vymenia svoje 
pohodlné kancelárie a  dobre padnúce obleky za  najnižšie 
pozície vo vlastnej firme.

Divákovi sa tak naskytne jedinečná možnosť nahliadnuť pod 
pokrievku firiem z  rôznych odvetví. Zvládnu šéfovia spätnú 
väzbu od svojich zamestnancov? Poučia sa z toho, alebo vyvodia 
dôsledky a reptajúci podriadení dostanú padáka?

Prvá séria Utajeného šéfa sa na  jeseň 2019 zaradila medzi 
najväčšie divácke hity, v obchodne podstatnej cieľovej skupine 
12 – 54 dosiahla fantastický priemerný rating 13,0 % a rovnako 
aj trhový podiel 35,1 %. Štyri premiérové epizódy si vychutnalo v 
priemere až 660-tisíc divákov starších ako 12 rokov.*

Pôvodný formát Undercover Boss vytvorilo Studio Lambert, 
slovenská verzia vznikla na  základe zahraničnej licencie 
od spoločnosti All3Media International Limited z Veľkej Británie. 
Ide o  najpopulárnejšiu reality šou v  americkej televíznej 
histórii, ktorej úplne prvú epizódu sledovalo neuveriteľných 
38,6 milióna divákov a získala niekoľko ocenení Emmy. Od roku 
2010 bolo v  USA odvysielaných celkovo deväť sérií s  viac ako 
sto epizódami a tento formát zaradilo do vysielania cez dvesto 
krajín po celom svete.

SILNÉ PRÍBEHY  ZO SKUTOČNÉHO ŽIVOTA

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 12. 11. – 3. 12. 2019, LIVE + TS0-3
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Farma
Televízia Markíza prinesie v roku 2021 na obrazovky v poradí už 
trinástu sériu drsnej reality šou Farma. Fanúšikovia projektu sa 
znovu môžu tešiť na nový koncept, krásne prostredie, skvelých 
farmárov, emócie a  dramatickú akciu. Víťaz získa nielen 
pozornosť celého Slovenska, ale aj atraktívnu finančnú výhru.

Úspešný formát je pevnou súčasťou programovej štruktúry 
televízie Markíza už od roku 2011 a stále sa teší veľkej obľube 
u  divákov, ktorí večer čo večer sledujú zaujímavé dianie 
na statku a držia palce svojim obľúbencom.

Sprievodkyňou života na  Farme je už tri sezóny obľúbená 
komička a herečka Eva „Evelyn“ Kramerová, ktorej sekunduje 
známy a  fundovaný hospodár Martin Bagar. Opäť nebudú 
chýbať ani napínavé duely či jednotlivé epizódy, v  ktorých sa 
bude striedať smiech, slzy, vtipné i dramatické situácie, ktoré 
budú, tak ako vždy, plné nečakaných zvratov.

Tvorcovia zakaždým prichádzajú s  rôznymi prekvapeniami 
a  divákov i  súťažiacich čakajú mnohé novinky. V  roku 2018 
si farmárske zápolenie prvýkrát vyskúšali aj celebrity, vlani 
sa reality šou divákom predstavila v  úplne novom koncepte 
so  silnou a  kontroverznou témou Západ verzus Východ 
a  aktuálna 12. séria proti sebe postavila obyvateľov mesta 
a dediny.

Predošlá uzatvorená sezóna Farmy dosahovala na jeseň 2019 
priemerný rating 7,0  % a  trhový podiel 24,6  % v  obchodne 
podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 a  v priemere ju sledovalo 
381-tisíc divákov starších ako 12 rokov*. Stabilne vynikajúca 
sledovanosť je dôkazom, že kvalitné formáty, ktoré zároveň 
zakaždým ponúkajú niekoľko inovatívnych prvkov, si lojalitu 
diváckeho publika zachovávajú.

SILNÉ PRÍBEHY  ZO SKUTOČNÉHO ŽIVOTA

KREATÍVNY PRODUCENT A RÉŽIA

Samo Jaško

ŽÁNER

reality šou

MODERÁTORKA

Eva „Evelyn“ Kramerová

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 2. 9. – 13. 12. 2019, LIVE + TS0-3
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Svadba na prvý pohľad
Výnimočná svadobná šou v  úvode tohto roka výrazne zaujala 
divákov TV  Markíza, v  roku 2021 sa preto môžu tešiť na  jej 
druhú sériu. Ďalší odvážni nezadaní, ktorí v minulosti vyskúšali 
všetky možné spôsoby randenia, a stále nenašli toho pravého 
či tú pravú, sa prihlásili do  nášho sociálneho experimentu. 
Výber svojho životného partnera však tentokrát prenechali 
odborníkom z  oblasti psychológie či biológie. Tí  zo  všetkých 
nezadaných záujemcov po náročných testoch vytvoria páry.

Nevesty sa v krásnych svadobných šatách uvidia s vybranými 
partnermi po prvý raz v živote až pred oltárom, a to pred zrakmi 
svojich najbližších. Po  sobáši čaká novomanželov svadobná 
cesta a  štyri týždne spoločného života v  jednej domácnosti. 
Po ukončení tohto experimentu sa každý pár rozhodne, či spolu 
ostanú alebo pôjde každý z nich svojou cestou...

Prvá séria Svadby na  prvý pohľad dosiahla v  obchodne 
podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 vynikajúci priemerný rating 

9,4 % a trhový podiel 24,4 %. K obrazovkám pritiahla v priemere 
465-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov.*

Svadba na  prvý pohľad vzniká na  základe licencie podľa 
pôvodného formátu s  názvom Married at First Sight, ktorý je 
celosvetovo najsledovanejšou a  najdiskutovanejšou vzťahovou 
šou. Formát distribuuje spoločnosť Red Arrow Studios 
International, lokálne verzie vznikli vo  viac než 30 krajinách 
vrátane USA, Veľkej Británie, Austrálie, Dánska, či Nemecka.

SILNÉ PRÍBEHY  ZO SKUTOČNÉHO ŽIVOTA

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 9. 1. – 27. 2. 2020, LIVE + TS0-3
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Televízne noviny
Najsledovanejšie slovenské spravodajstvo prináša informácie, 
ktoré hýbu Slovenskom aj svetom. Čo nie je v  Televíznych 
novinách, akoby sa ani nestalo!

Dôveryhodní a  obľúbení moderátori Zlatica Švajdová 
Puškárová, Patrik Švajda, Mária Chreneková Pietrová, Jaroslav 
Zápala, Lenka Vavrinčíková a Viktor Vincze, kvalitné, nápadité 
a aktuálne reportáže, ako aj špičkový grafický vizuál, a to všetko 
v tej najostrejšej HD kvalite – to sú Televízne noviny. Od konca 
augusta 2017 navyše v  úplne novom, ešte modernejšom 
a vizuálne atraktívnejšom štúdiu.

V roku 2020 si ich doposiaľ v  priemere denne nenechávalo 
ujsť 524-tisíc divákov starších ako 12 rokov a  v obchodne 
podstatnej cieľovej skupine 12–54 dosahujú priemerný rating 
8,7 % a trhový podiel 28,6 %.*

Televízne noviny sú vždy na pulze aktuálneho diania a operatívne 
reagujú na  dôležité celospoločenské udalosti, čo podčiarkuje 
ich kvalitu a  atraktívnosť. Diváci túto jeseň rekordnou 
sledovanosťou oceňujú mimoriadne živé rozhovory s  čelnými 
predstaviteľmi štátu, ktorí im sprostredkúvajú dôležité 
informácie ohľadom boja proti pandémii koronavírusu. Vydanie 
odvysielané v  nedeľu, 11.  októbra  2020, ktorého súčasťou 
bol aj rozhovor moderátorky Zlatice Švajdovej  Puškárovej 
s premiérom Igorom Matovičom, sa v oboch hlavných cieľových 

skupinách stalo doposiaľ najsledovanejším programom 
jesennej televíznej sezóny. V cieľovej skupine 12–54 dosiahlo 
od začiatku septembra rekordný rating 13,6 % a tretí najvyšší 
trhový podiel 33,5  %. Súhrn najdôležitejších udalostí dňa 
si v  tento deň nenechalo ujsť taktiež rekordných 725-tisíc 
divákov starších ako 12 rokov.**

Najsilnejšiu spravodajskú hodinu na  trhu spoluvytvárajú 
aj Športové noviny s  moderátormi Jankou Hospodárovou 
a  Petrom Varinským a  Počasie s  Mirkou Almásy a  Katarínou 
Kulovou.

O najdôležitejších udalostiach z  domova i  zo sveta sú diváci 
informovaní každý pracovný deň už od  rána prostredníctvom 
viacerých blokov Ranných Televíznych novín v relácii Teleráno, 
popoludňajší prísun informácií zabezpečujú Prvé Televízne 
noviny o 17:00 s moderátormi Danicou Nejedlou alebo Viktorom 
Vinczem.

Naďalej robíme všetko pre to, aby si značka Televízne noviny 
udržala punc jednoznačného favorita z hľadiska sledovanosti, 
ale aj kvality a objektívnosti poskytovaných informácií. Skrátka, 
aby sme vám prinášali výlučne správy, ktorým môžete veriť.

NEZÁVISLÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 1. 1. – 19. 9. 2020, LIVE + TS0-3

** Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, LIVE + VOSDAL + HOSTIA



VLASTNÁ TVORBA

Teleráno
Ranný mix dobrých tipov, informácií a  zaujímavostí prináša 
Teleráno, ktoré v  roku 2021 dovŕši už svoje dvadsiate piate 
výročie od  štartu vysielania. Je jednou z  najstabilnejších 
relácii televízie Markíza a  divákom už takmer s  notorickou 
pravidelnosťou vytvára skvelú náladu a príjemné prebúdzanie 
do  nového dňa. Teleráno je už od  vzniku Markízy súčasťou 
ranných rituálov tisícok domácností a  diváci už pri viacerých 
pokusoch konkurencie dali jasne najavo, v koho prítomnosti sa 
chcú prebúdzať.

So zapnutým Teleránom vstáva aj v  roku 2020 drvivá väčšina 
televíznych divákov pri obrazovkách, jeho priemerný trhový 
podiel dosahuje v  čase vysielania hodnotu 24,7  % v  rámci 
obchodne podstatnej cieľovej skupiny 12–54.*

Teleráno je dynamické, tematické, priateľské a  majú ho 
radi rovnako detskí diváci, mladá generácia, ako aj diváci 
v produktívnom či dôchodkovom veku. Teleráno skrátka patrí 
všetkým. Príjemnú atmosféru nevytvára iba v  domácnostiach 
divákov, ale rovnaký pocit majú z  tejto relácie aj hostia v  jej 
živom vysielaní. Relácia nie je strojená a  má dynamiku. 
Je tematicky pestrá a  má prehľadnú štruktúru. Členenie 
na bloky pomáha divákom „orientovať sa v čase“.

Tvorcovia Telerána ale nikdy nezaspali na  vavrínoch. Relácia 
prešla v priebehu niekoľkoročného vysielania rôznymi zmenami 
– menilo sa vybavenie štúdia, obmieňali sa moderátori, vďaka 
modernej technike sa do Telerána implementovali rôzne súťaže. 
V súčasnosti jeho domovské štúdio prechádza rekonštrukciou, 
takže diváci sa čoskoro môžu tešiť na modernejšie a pestrejšie 
Teleráno.

Krok s dobou drží výrobný tím aj prinášaním tém s aktuálnym 
obsahom a  modernou formou. Ranné Televízne noviny 
dostali od  augusta 2020 stabilnú trojicu moderátorov, ako aj 
modernejšiu a  dynamickejšiu podobu s  množstvom živých 
vstupov z aktuálneho diania.

Moderátorská zostava Kvetka Horváthová, Adriana Poláková, 
Lenka Šóošová, Roman Juraško, Daro Richter a Tomáš Juríček 
rozdáva každé pracovné ráno dobrú náladu a pozitívnu energiu 
pri rannom vstávaní či pití rannej kávy v tisíckach domácností 
na celom Slovenku.

Svojim širokým tematickým zameraním je Teleráno vhodné pre 
všetkých vás, ktorí pri oslovovaní svojho spotrebiteľa/klienta 
potrebujete relevantné mediálne prostredie.

NEZÁVISLÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 1. 1. – 18. 9. 2020, LIVE + TS0-3
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Reflex
NEZÁVISLÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE

Každý deň je niečím výnimočný. Prináša nové príbehy, situácie 
a  nečakané momenty, ktoré nás prekvapia, potešia, niekedy 
rozľútostia alebo zabavia. A presne taká je relácia Reflex, ktorá 
je každý deň iná a ponúka jedinečnú atmosféru.

Divákov zaujmú silné ľudské príbehy tých, ktorí denno-denne 
musia bojovať s  nepriazňou osudu, nečinnosťou súdov alebo 
úradov, či reportáže o  osobnostiach, ktoré vynikajú svojimi 
schopnosťami alebo talentom. Reflex prináša aj oceňované 
investigatívne reportáže, ktoré otvárajú oči, zaujímavosti  
zo sveta medicíny aj vedy, ale aj pohľad na šoubiznis tak trochu 
inak.

Reláciu majú pod palcom obľúbení moderátori Kvetka 
Horváthová, Patrik Herman a Miriam Kalisová.

V roku 2020 dosahuje Reflex priemerný rating 4,4 % a  trhový 
podiel 23,6  % v  obchodne podstatnej cieľovej skupine 12 – 54 
a v priemere ho sleduje 277-tisíc divákov starších ako 12 rokov.*

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 7. 1. – 18. 9. 2020, LIVE + TS0-3
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Smotánka
NEZÁVISLÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE

V slovenskom šoubiznise sa nestratíte jedine so  Smotánkou! 
Spoločenské akcie, honosné večierky a zábavné párty – miesta, 
kde sa bežný smrteľník len tak ľahko nedostane, ale s našou 
kamerou je možné nahliadnuť na miesta, kde to vrie zábavou, 
nádhernými šatami a známymi tvárami.

Najsledovanejší spoločenský magazín bude aj v  roku 2021 
pravidelne každý týždeň prinášať to najaktuálnejšie z  diania 
v  spoločenskom živote, svet recepcií a  večierkov, exkluzívne 
rozhovory s  celebritami a  najnovšie pikošky. Pre klientov je 
Smotánka jedinečným priestorom na  prezentáciu nových 
produktov, lokácií či podujatí.

Neodmysliteľnou tvárou Smotánky je už od  septembra 2005 
šarmantná a obľúbená moderátorka Erika Judínyová, ktorá má 
vždy pripravené zaručené informácie z prvej ruky.

V roku 2020 zaznamenáva Smotánka priemerný rating 5,6  % 
a  trhový podiel 20,4  % v  obchodnej cieľovej skupine 12–54 
a v priemere ju sleduje 370-tisíc divákov starších ako 12 rokov.*

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 8. 2. – 19. 9. 2020, LIVE + TS0-3

MODERÁTORKA, DRAMATURGIA, SCENÁR A RÉŽIA

Erika Judínyová



VLASTNÁ TVORBA

Na telo
NEZÁVISLÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE

Legendárna politická talkšou sa na jeseň 2018 úspešne vrátila 
na obrazovky televízie Markíza a opäť sa stala rešpektovaným 
a  hojne citovaným zdrojom informácií. Moderátor Michal 
Kovačič preto aj v roku 2021 privíta v štúdiu každú nedeľu dvoch 
hostí z radov politikov v diskusii na aktuálne témy, ktoré hýbu 
Slovenskom. Chýbať nebudú ani exkluzívne prieskumy verejnej 
mienky, či špeciálne videá s odpoveďami politikov na divákmi 
položené otázky.

V roku 2020 dosahuje relácia Na telo skvelý priemerný rating 
6,8 % a trhový podiel 26,2 % v nákupnej cieľovej skupine 12 – 54, 
v priemere ju sleduje 443-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov.*

* Zdroj: PMT/KANTAR SLOVAKIA, obdobie: 12. 1. – 13. 9. 2020, LIVE + TS0-3



ŠPORT

Športové chuťovky
Dajto a  šport – to je kombinácia, ktorá dosahuje stabilne 
vynikajúce výsledky sledovanosti už od štartu televízie v auguste 
2012. Aj v roku 2021 máme preto pre divákov pripravené viaceré 
atraktívne športové podujatia.

Každý týždeň si budú môcť diváci aj naďalej vychutnávať 
vybraný hokejový zápas z najkvalitnejšej a divácky mimoriadne 
atraktívnej zámorskej NHL.

Po každom hracom dni Dajto prinesie to najzaujímavejšie 
z prestížnej súťaže európskych futbalových klubov v magazíne 
Liga majstrov: Highlighty. Diváci si tak budú môcť vychutnať 
každý jeden gól, ktorý padne v  rámci súboja o najžiadanejšiu 
európsku klubovú trofej.

Na obrazovkách televízie Markíza prinesieme pre všetkých 
divákov veľkolepé finále Ligy majstrov.

Našu hokejovú reprezentáciu čaká aj v  roku 2021 séria 
prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta v  rámci Euro 
Hockey Challenge, ktoré si budú môcť diváci televízie Dajto 
vychutnať v exkluzívnych priamych prenosoch.

Pre fanúšikov tenisu máme pripravený French Open, známy 
tiež pod názvom Roland Garros, ktorý je každoročne druhým 
grandslamom sezóny. V  osemhektárovom tenisovom areáli 
Stade Roland Garros, ktorý sa nachádza v  16. mestskom 
obvode Paríža, budú tenisti a  tenistky v  dvojhrách zvádzať 
súboje o  Pohár mušketierov a  Pohár Suzanne Lenglenovej. 
Kto tieto slávne trofeje zdvihne nad hlavu v roku 2021? Dozviete 
sa na TV Dajto.

ŠPORT



ŠPORT

Finále futbalovej 
Ligy majstrov 
Najočakávanejší zápas na  klubovej futbalovej scéne prinesie 
divákom v priamom prenose aj televízia Markíza!

Dejiskom finálového zápasu Ligy majstrov bude v  roku 2021 
Atatürkov olympijský štadión v Istanbule. Stane sa tak na druhý 
pokus, keďže pôvodne mal hostiť už tohtoročné vyvrcholenie 
súťaže, avšak po  marcovom nástupe pandémie koronavírusu 
v Európe, sa aj futbal musel zmieriť s viacmesačnou prestávkou 
a veľkými organizačnými zmenami.

Na rovnakom istanbulskom štadióne sa odohral v  roku 2005 
pamätný finálový duel medzi FC Liverpool a AC Miláno, v ktorom 
taliansky tím viedol po polčase 3:0, no po penaltovom rozstrele 
sa napokon  zo zisku “ušatej trofeje“ tešilo anglické mužstvo.

Tento futbalový sviatok sa uskutoční v sobotu, 29. mája 2021, tri 
dni po finálovom zápase Európskej ligy.

Najlepšie dve mužstvá Ligy majstrov bude na  vrchole sezóny 
povzbudzovať takmer 80 000 fanúšikov priamo na  štadióne 
v  Istanbule a  desiatky miliónov divákov pri televíznych 
obrazovkách po celom svete. Pridajte sa k nim aj vy!

ŠPORT
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Chlap na střídačku
Pätnásť rokov vydatá Zuzana (Ivana Chýlková) jedného dňa 
zistí, že jej manžel Jiří (Jiří Langmajer) má už dlhšiu dobu 
pomer s inou ženou. Zuzana neváha, rozhodne sa svoju sokyňu 
Lenku (Lucie Žáčková) navštíviť a dať jej netradičný návrh. Jej 
plán je priam škandalózny. Navrhne jej, aby si starostlivosť 
o  Jirku rozdelili a  urobili tak z  neho chlapa na  striedačku. 
Lenka po prvotnom šoku súhlasí a obe ženy predstavia tento 
nový spôsob života Jirkovi. Teda skôr ho postavia pred hotovú 
vec. Čo sa zdá všetkým zo začiatku ako perfektný plán, kedy je 
Jirka jeden týždeň s manželkou, druhý týždeň s milenkou, sa 
nakoniec môže stať pre všetkých nočnou morou...

 FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Petr Zahrádka Ivana Chýlková 

Jiří Langmajer 

Lucie Žáčková 

Iva Janžurová 

Pavel Nový 

a ďalší

komédia

CHLAP NA STŘÍDAČKU • ČR • 2020
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Zrodila sa hviezda 
Hlavné úlohy v strhujúcej romantickej dráme Zrodila sa hviezda 
stvárňujú Bradley Cooper a  Stefani Germanotta, ktorú však 
celý svet lepšie pozná pod jej umeleckým pseudonymom ako 
hudobnú superstar Lady Gaga. Pre štvornásobného držiteľa 
nominácie na  Oscara Bradleyho Coopera je tento film jeho 
režijným debutom. Cooper vo  filme zároveň hrá hviezdu 
country Jacksona Mainea, ktorý objaví neznámu talentovanú 
speváčku Ally (Lady Gaga). Keď sa obaja vrhnú do  vášnivého 
milostného vzťahu, Jack prinúti Ally k vystupovaniu v  žiari 
reflektorov a katapultuje ju tak ku sláve. Ale keď Allyin raketový 

štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále ťažšie nesie svoj 
ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými 
démonmi.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Bradley Cooper Bradley Cooper 

Lady Gaga 

Andrew Dice Clay 

Dave Chappelle 

Sam Elliott 

a ďalší

dráma, romantický, muzikál

A STAR IS BORN • USA • 2018

 FILMY
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Pokémon:  
Detektív Pikachu 
Prvýkrát v  podobe hraného filmu prichádza na  obrazovky 
TV  Markíza azda najpopulárnejší popkultúrny fenomén 
všetkých generácií – pokémoni. Okrem obľúbenej elektrizujúcej 
príšerky Pikachu, ktorý sa predstaví v  úlohe detektíva, sa 
vo filme predvedie aj množstvo iných pokémonov s unikátnymi 
schopnosťami aj povahami. Príbeh začína záhadným zmiznutím 
špičkového detektíva Harryho Goodmana. Táto udalosť prinúti 
jeho syna Tima (Justice Smith) pátrať po tom, čo sa stalo. Pri 
odhaľovaní záhady mu asistuje detektív Pikachu, otcov parťák, 
rozkošný a  vtipný supersliedič. Novovzniknutá dvojica je ako 

stvorená na spoluprácu, keďže Tim je jediným človekom, ktorý 
rozumie reči svojho pokémonského partnera, zatiaľ čo ostatní 
počujú len známe „pika-pika“. Ak chcú spoločne prísť záhade 
na kĺb, čaká ich obrovské dobrodružstvo v neónom ožiarených 
uliciach veľkomesta Ryme City. Ľudia a pokémoni tam žijú bok 
po boku bez toho, aby tušili, že ich spolunažívanie bude čeliť 
nevídanej hrozbe.

 FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Rob Letterman Justice Smith 

Kathryn Newton 

Suki Waterhouse 

Omar Chaparro 

Chris Geere 

a ďalší

rodinný, fantasy, akčný, dobrodružný

POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU • USA/JAPONSKO • 2019
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Fantastické zvery: 
Grindelwaldove zločiny
Na konci predchádzajúcej časti Fantastické zvery a  ich výskyt 
s pomocou Mloka Scamandera (Eddie Redmayne) v New Yorku 
zajali mocného temného čarodejníka Gellerta Grindelwalda 
(Johnny Depp). Ten splní hrozbu, unikne z  väzenia a  začne 
zhromažďovať svojich stúpencov. Väčšina z  nich však netuší, 
aký má skutočný plán – zburcovať čistokrvných čarodejníkov 
a  získať nadvládu nad nečarodejníckymi tvormi. v  snahe 
zmariť Grindelwaldove plány Albus Dumbledore (Jude Law) 

zverbuje svojho bývalého rokfortského študenta Mloka, ktorý 
Dumbledorovi sľúbi pomoc, pričom netuší, aké nebezpečenstvá 
mu hrozia. V  čoraz väčšmi rozdelenom čarodejníckom svete 
sa aj najvernejší priatelia a  členovia rodín ocitnú v  opačných 
táboroch. Láska a vernosť sú podrobené ťažkým skúškam...

 FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

David Yates Eddie Redmayne 

Johnny Depp 

Jude Law 

Katherine Waterston 

Dan Fogler 

a ďalší

dobrodružný, fantasy

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD • VB/USA • 2018
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Shazam! 
V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho odhaleniu stačí 
občas len trochu mágie. V prípade Billyho Batsona (Asher Angel) 
stačí vykríknuť jediné slovo – SHAZAM! – a tento štrnásťročný 
chlapec vychovaný ulicou sa zásluhou starého čarodejníka 
môže premeniť na dospelého superhrdinu Shazama (Zachary 
Levi). V dospeláckej verzii, so superbožským telom no s dušou 
dieťaťa, sa Shazam púšťa do všetkého tak, ako by to robil každý 
tínedžer obdarený schopnosťami: užíval by si ich! Dokáže 
lietať? Má röntgenové oči? Môže rukami vrhať blesky? Dokáže 
sa vyhnúť testu zo sociológie? Shazam sa rozhodne otestovať 

všetky svoje superschopnosti s radostnou bezstarostnosťou 
dieťaťa. No osvojiť si ich bude musieť veľmi rýchlo, aby dokázal 
bojovať proti smrtiacim silám zla, ktoré ovláda Dr. Thaddeus 
Sivana (Mark Strong).

 FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

David F. Sandberg Zachary Levi 

Mark Strong 

Asher Angel 

Jack Dylan Grazer 

Adam Brody 

a ďalší

akčný, dobrodružný,  
komédia, fantasy

SHAZAM!  • USA • 2019



AKVIZÍCIE

Aquaman
Štúdio Warner Bros. Pictures a  režisér James Wan 
natočili akciou nabitý, dobrodružný a  vizuálne úchvatný 
vysokorozpočtový film  zo  sveta siedmich morí, Aquaman. 
Filmový príbeh o  populárnom superhrdinovi  zo  stajne  
DC Comics odhaľuje pôvod Arthura Curryho (Jason Momoa), 
napoly človeka, napoly obyvateľa bájnej Atlantídy, ktorého 
jeho životná cesta prinúti čeliť pravde nielen o  tom, kým 
v skutočnosti je, ale zároveň preverí, či je hoden stať sa tým, pre 
čo bol zrodený... kráľom.

 FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

James Wan Jason Momoa 

Amber Heard 

Willem Dafoe 

Patrick Wilson 

Dolph Lundgren 

a ďalší

akčný, dobrodružný, fantasy

AQUAMAN • USA • 2018
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Godzilla 2: Kráľ 
monštier 
V novom výpravnom akčnom dobrodružstve sa Godzilla postaví 
zoči-voči najznámejším príšerám v histórii popkultúry. Príbeh 
sleduje hrdinské úsilie členov kryptozoologickej agentúry 
Monarch odraziť útok gigantických tvorov, vrátane impozantnej 
Godzilly, ktorá čelí prerastenému motýľovi - Mothre, vtáčiemu 
Rodanovi, ale aj svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je 
trojhlavý drak Kráľ Ghidorah. Keď tieto predpotopné druhy, 
doposiaľ považované iba za mýty a stáročia ukryté po celej 
planéte, opäť povstanú, začne sa boj o nadvládu a existencia 
ľudstva bude visieť na vlásku.

 FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Michael Dougherty Kyle Chandler 

Vera Farmiga 

Millie Bobby Brown 

Ken Watanabe 

Sally Hawkins 

a ďalší

akčný, dobrodružný,  
fantasy

GODZILLA: KING OF THE MONSTERS • USA • 2019
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MEG: Hrozba z hlbín 
Hlbokomorská ponorka, ktorá je súčasťou medzinárodného 
podmorského výskumného programu, bola napadnutá 
obrovským tvorom, ktorý bol doposiaľ považovaný za vyhynutý, 
a  teraz leží na  dne najhlbšej podmorskej priekopy Tichého 
oceánu... aj s  posádkou uväznenou v  poškodenej ponorke. 
S  krátiacim sa časom privolá vizionársky čínsky oceánograf 
Dr.  Zhang (Winston Chao) na  pomoc skúseného záchranára 
Jonasa Taylora (Jason Statham), aby zachránil posádku 
– i  samotný oceán – pred touto nezadržateľnou hrozbou: 
prehistorickým, takmer 30-metrovým žralokom, známym ako 

Megalodon. To, čo nikto nepredpokladal je, že pred niekoľkými 
rokmi sa Taylor s týmto strašným stvorením už stretol. Teraz, 
v  tíme so  Suyin (Bingbing Li), musí čeliť strachu o  vlastný 
život, aby zachránil všetkých uväznených pod hladinu, čo ho 
opäť privádza tvárou v  tvár najohromnejšiemu a  najväčšiemu 
predátorovi všetkých čias.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Jon Turteltaub Jason Statham 

Bingbing Li 

Rainn Wilson 

Ruby Rose 

Winston Chao 

a ďalší

akčný, sci-fi, triler

THE MEG • USA/ČÍNA • 2018

 FILMY



AKVIZÍCIE

Young Sheldon
Skvelý sitkom Teória veľkého tresku sa dočkal svojho veľkého 
finále, ale príbeh Sheldona Coopera z  obrazoviek nezmizol. 
Na Markízu prichádza v premiére prequel, v ktorom sa tvorcovia 
pozrú na Sheldonovo detstvo.

V Amerike prináša Young Sheldon skvelé výsledky sledovanosti. 
V  úvodnej sezóne bol druhou najsledovanejšou seriálovou 
novinkou na trhu – tesne za Dobrým doktorom, ktorého máme 
v  knižnici tiež. Young Sheldon mal v  reklamne atraktívnej 
cieľovej skupine 18 – 49 rating 3,3 %, čiže takmer dvakrát viac 
ako priemer materskej stanice CBS. Nadpriemerné výsledky 
dosahuje doteraz a v zámorí ho obnovili aj na sezónu 2020/2021. 
Výborne sa predáva i  na medzinárodné trhy a  napríklad 

nemecká ProSieben premiéry nasadzuje do prime-timu.

Nový seriál od  tvorcu Teórie veľkého tresku Chucka Lorra 
ukazuje Sheldona Coopera ako 9-ročného chlapca, pre ktorého 
vôbec nie je ľahké vyrastať v Texase. Myseľ ako tá jeho sa objaví 
možno raz za generáciu, a aj keď pokročilá matematika či veda 
sa s  ňou zvládajú ľahko, s  rodinou, kostolom alebo futbalom 
to už je ťažšie. Geniálny, no trochu naivný Sheldon zvláda svet 
okolo seba a  svoju úplne normálnu rodinu spôsobom jemu 
vlastným.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Jaffar Mahmood 

Alex Reid 

Chris Koch 

a ďalší

Iain Armitage 

Zoe Perry 

Lance Barber 

Montana Jordan 

Raegan Revord 

Annie Potts 

a ďalší

komediálny seriál

YOUNG SHELDON • USA • 2017 – SÚČASNOSŤ

 SERIÁLY
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Deception 
Napínavé krimi kombinujúce protišpionážne praktiky FBI 
a tajomný svet mágie a ilúzií. To je Deception – americký seriál 
z  knižnice Warner Bros., ktorý si európski diváci zamilovali 
a  uspel na  takých veľkých a  náročných trhoch ako Nemecko 
a Francúzsko, kde dokázal byť marketlídrom. Teraz prichádza 
v premiére aj na Slovensko.

V hlavnej úlohe sa predstaví hviezdny iluzionista Cameron Black, 
ktorý vyrastal na javisku po boku svojho brata–dvojčaťa, ale jeho 
kariéru zničil škandál a obvinenie brata z vraždy. Cameron má 
len jednu možnosť, ako očistiť bratovo meno a naďalej využívať 
svoje umenie mágie a ilúzie – FBI. Spolu s celým svojim tímom 
začne spolupracovať s  FBI ako konzultant, pomôže vyriešiť 

prípady za  hranicou vysvetliteľného a  bude chytať zločincov 
pomocou mágie.

Za seriálom stojí legendárny iluzionista David Kwong, ktorý radil 
aj pri filme Podfukári, a  jeden z  najhodnotnejších výkonných 
producentov na americkom trhu Greg Berlanti.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Michael Lehmann 

David Nutter 

a ďalší

Jack Cutmore-Scott 

Ilfenesh Hadera 

Lenora Crichlow 

Justin Chon 

a ďalší

kriminálny seriál

DECEPTION • USA • 2018

 SERIÁLY
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NCIS – Námorný 
vyšetrovací úrad XVII.
NCIS je jeden z najsledovanejších seriálov na svete. To najlepšie 
patrí na naše obrazovky, preto prinášame tento seriál z knižnice 
ViacomCBS aj na Markíze.

Od štartu v  roku 2003 vznikli štyri stovky epizód a  pribudnú 
ďalšie. Markíza ponúkne najčerstvejšiu, premiérovú 17. sériu, 
ktorá sa v  Amerike vysielala v  sezóne 2019/2020. V  zámorí 
ju sledovalo v  priemere 15,3 milióna divákov 2+, čo bolo 
jednoznačne najviac  zo  všetkých seriálov „veľkej americkej 
televíznej štvorky“. V  komerčne dôležitej skupine 18 – 49 

dosahovala pre CBS nadpriemerný rating 1,7 %. Stanica opäť 
NCIS využije, aby aj v  aktuálnej sezóne otváral jej utorkový 
prime-time.

NCIS je dlhoročný hit aj vďaka tomu, že prekračuje hranice 
bežného krimi žánru. Má v sebe akciu, zdravý humor a nechýba 
mu dynamika. Špeciálni agenti NCIS sú každý iný, s odlišnými 
schopnosťami aj povahami, ale dokopy tvoria skvelý tím.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

James Whitmore Jr. 

Rocky Carroll 

Michael Zinberg 

a ďalší

Mark Harmon 

David McCallum 

Sean Murray 

Emily Wickersham 

Brian Dietzen 

Diona Reasonover 

Rocky Carroll 

Cote de Pablo 

a ďalší

kriminálny seriál

NCIS: NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE XVII. • USA • 2019-2020

 SERIÁLY
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Kobra 11 XXVI. 
Ich revírom je diaľnica, ich tempo vražedné, ich súpermi sú 
zlodeji áut, vrahovia, vydierači… Hlavnými hrdinami azda 
najúspešnejšieho nemeckého akčného krimiseriálu vôbec sú 
policajní dôstojníci fiktívneho kriminálneho oddelenia diaľničnej 
polície. Nemecká televízia RTL od roku 1996 odvysielala už vyše 
370 epizód seriálu, ktorý si zamilovali diváci na  celom svete, 
a úspešne pokračuje ďalej.

Markíza ponúkne najnovšiu 26. sériu, ktorá má v  domácom 
Nemecku premiéru len na  jeseň 2020. Pre Kobru 11 je to 
nová éra a  najväčšie zmeny v  histórii – nastupuje totiž nový 
tím, seriál dostal nový, svieži impulz a  prepracované postavy. 
Hlavný hrdina Semir má za  sebou desať búrlivých mesiacov, 

po ktorých sa vracia do diaľničnej polície a musí čeliť zmenám, 
ale aj rasizmu vo vlastnom tíme.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Franco Tozza 

Christian Paschmann 

a ďalší

Erdoğan Atalay 

Gizem Emre 

Pia Stutzenstein 

Patrick Kalupa 

Nicolas Wolf 

Christopher Patten 

a ďalší

akčný kriminálny seriál

ALARM FÜR COBRA 11 XXVI. • NEMECKO • 2020

 SERIÁLY
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Tajomstvo lásky 
V malom pobrežnom mestečku pracuje veterinár Travis Shaw 
(Benjamin Walker) so svojím otcom Shepom (Tom Wilkinson) 
a má blízky vzťah so svojou milovanou sestrou Steph (Maggie 
Grace). Travis má veľký úspech u  žien a  momentálne sa 
stretáva s  príťažlivou Monicou (Alexandra Daddario). Keď 
sa do vedľajšieho domu prisťahuje študentka medicíny Gabby 
Hollandová (Teresa Palmer), nový sused Travis jej spočiatku 
poriadne lezie na  nervy. Ale keď jej priateľ Ryan MacCarthy 
(Tom Welling), ktorý je zároveň lekárom v  tej istej nemocnici, 
kde pracuje, potrebuje vycestovať do iného mesta, medzi Gabby 

a Travisom začne vznikať vzťah a zaľúbia sa do seba. Z ničoho 
nič sa však Ryan vracia a navrhuje Gabby sobáš. Gabby je tak 
nútená urobiť najdôležitejšiu voľbu svojho života...

FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Ross Katz Benjamin Walker 

Teresa Palmer 

Maggie Grace 

Tom Wilkinson 

Alexandra Daddario 

a ďalší

romantický, dráma

THE CHOICE • USA • 2016
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Zázraky z neba 
Svetoznámy skutočný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými 
udalosťami v rodine Beamovcov z USA. Keď sa Christy (Jennifer 
Garner) dozvie, že jej 10-ročná dcérka Anna (Kylie Rogers) 
trpí zriedkavým nevyliečiteľným ochorením, začína sa ťažký 
boj s  časom. Veci naberú ešte dramatickejší priebeh, keď 
malá Anna spadne  zo stromu a utrpí vážne zranenia, ktorých 
následkom prežije zážitok blízky smrti. To, čo nasledovalo po jej 
prebudení, nedokáže vysvetliť ani moderná medicína a mnohí 
to nenazvú inak, ako zázrak.

FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Patricia Riggen Jennifer Garner 

Kylie Rogers 

Martin Henderson 

John Carroll Lynch 

Queen Latifah 

a ďalší

dráma, rodinný, životopisný

MIRACLES FROM HEAVEN • USA • 2016
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Ako byť single 
Skvelá komédia o rôznych typoch žien žijúcich vo veľkomeste – 
ich láskach, trápeniach, úspechoch, trapasoch a v neposlednom 
rade o  bezstarostnej zábave. Existuje správny a  nesprávny 
spôsob ako byť nezadaný a  potom... je tu ešte Alice (Dakota 
Johnson). A  Robin (Rebel Wilson), Lucy (Alison Brie), Meg 
(Leslie Mann), Tom (Anders Holm) a David (Damon Wayans Jr.). 
New York je plný osamelých sŕdc hľadajúcich flirt, manželstvo, 
alebo niečo medzi tým. A  niekde medzi provokatívnym 
laškovaním a  známosťami na  jednu noc majú všetci títo 
nezadaní ľudia spoločné to, že sa potrebujú naučiť, ako byť 

slobodní vo svete, v ktorom sa definície lásky neustále vyvíjajú. 
Spať s kadekým v meste, ktoré nikdy nespí, ešte nikdy nebolo 
také zábavné!

FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Christian Ditter Dakota Johnson 

Rebel Wilson 

Damon Wayans Jr. 

Anders Holm 

Alison Brie 

a ďalší

romantický, komédia

HOW TO BE SINGLE • USA • 2016
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Štastný Nový rok 
Show pred koncoročným odpočítavaním rozhodne patrí 
romantike. Mnohé páry sa tešia na  mimoriadnu polnočnú 
pusu, iní práve v  týchto magických chvíľach robia celoživotné 
rozhodnutia a ďalší sa možno rozhodnú dať šancu niekomu, kto 
by mohol byť “ten pravý”. Emočný dosah tohto sviatku má však 
väčší presah. Silvester neslúži láske len v miliarde nádherných 
a niekedy šialených stavov, ale pozerá sa aj na jej ostatné formy: 
odpustenie, súcit, a  každodenné zázraky, kedy ľudia otvárajú 
svoje srdcia inému uhlu pohľadu. Film tieto myšlienky ukazuje 
prostredníctvom zdanlivo náhodne vybraných samostatných 

príbehov z  obrovského množstva, ktoré sa dennodenne 
odohrávajú. Každý je samostatný, niektoré spolu súvisia, iné sa 
prelínajú.

FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Garry Marshall Jessica Biel 

Robert De Niro 

Ashton Kutcher 

Zac Efron 

Katherine Heigl 

a ďalší

romantický, komédia

NEW YEAR’S EVE • USA • 2011
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Ladíme!
Beca (Anna Kendrick) si oveľa radšej vychutnáva obľúbenú 
hudbu v  slúchadlách, akoby mala načúvať komukoľvek  
zo  svojho okolia. Aj spolužiakov na  novej škole považuje 
za  čokoľvek, len nie zaujímavých... Zdá sa skrátka, akoby 
nedokázala zapadnúť do  žiadnej z  partií. Napokon skončí, 
hoci nie práve dobrovoľne, v  dievčenskej speváckej skupine 
The Bellas – a s veľkým prekvapením si práve v spoločnosti tejto 
skutočne veľmi svojráznej zostavy drzých, sladkých a  totálne 
strelených báb zakrátko uvedomí, že vie naozaj dobre spievať 
nielen pod sprchou! Netrvá dlho a z nudného, neveľmi vábneho 

zoskupenia sa jej podarí vykresať perfektne ladiacu a vizuálne 
nemenej lákavú tlupu s čertovsky cool repertoárom! A keďže to 
dievčatá navyše spolu stále viac a viac baví, asi neprekvapí, že 
zakrátko naberú odvahu a pokúsia sa v súboji vokálnych kapiel 
zabojovať o tú najcennejšiu priečku!

FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Jason Moore Anna Kendrick 

Skylar Astin 

Rebel Wilson 

Adam Devine 

Anna Camp 

a ďalší

romantický, komédia, hudobný

PITCH PERFECT • USA • 2012
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Už teraz mi chýbaš 
Nerozlučné priateľstvo Milly (Toni Colette) a  Jess (Drew 
Barrymore) sa začalo už v detstve a je stále pevné, aj keď každá 
z  nich má vlastný život a  svoju rodinu. Milly žije spokojným 
životom, ktorý však naruší smrteľné ochorenie. Najťažšie 
obdobie svojho života jej pomáha prekonať práve Jess, 
ktorá naopak prežíva najkrajšie okamihy, keď po  mnohých 
neúspešných pokusoch otehotnie. Dlhoročné kamarátky sa tak 
ocitajú pred životnou skúškou, vydrží to ich priateľstvo?

FILMY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Catherine Hardwicke Toni Collette 

Drew Barrymore 

Dominic Cooper 

Paddy Considine 

Charlotte Hope 

a ďalší

romantický, komédia, dráma

MISS YOU ALREADY • VB • 2015
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Hercai 
Na obrazovky televízie Doma prichádza ďalšia seriálová lahôdka 
z Turecka, z dielne stanice ATV. Hercai je o jednej veľmi vplyvnej 
rodine a mladej Reyyan, ktorá si myslí, že do rodiny patrí tiež... 
avšak mýli sa. Reyyan sa zaľúbi do Mirana a ten si ju chce zobrať 
za  ženu. Správy o  ich láske však niektorým ľuďom prekážajú 
a vo vzduchu visí pomsta. Svadba sa napriek tomu uskutoční, 
Miran a Reyyan zamýšľajú začať nový život v spoločnom dome, 
ale Miran hneď po prvej noci vzťah ukončí. Dôvodom je krvavý 
zločin z minulosti, za ktorý má zaplatiť práve nevinná Reyyan. 
Časom vyjdú na povrch nové a nové tajomstvá... Budú pre lásku 
osudné, alebo dajú ich vzťahu novú šancu?

Hercai má klasické prvky tureckej drámy, ale zároveň je to 
moderný romantický seriál ozvláštnený tureckou kultúrou 

a východnými tradíciami. Špičkové herecké obsadenie, skvelo 
fungujúca chémia medzi ústrednou dvojicou a  príbeh lásky 
v  centre pozornosti priniesol seriálu výrazný divácky úspech, 
a  to nielen v  domovskom Turecku, ale po  celom svete. 
Vysielacie práva doposiaľ zakúpili televízie vo  viac než 100 
krajinách. Natáčanie seriálu prebieha v  krásnom prostredí 
tureckého mesta Mardin, z  ktorého doslova dýcha atmosféra 
exotiky a histórie.

SERIÁLY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Cem Karci 

Benal Tahiri 

Baris Yös

Akın Akınözü 

Ebru Şahin 

Macit Sonkan 

Ayda Aksel 

Serhat Tutumluer 

Gülçin Santırcıoğlu 

Tansu Taşanlar 

a ďalší

romantický seriál

HERCAI • TURECKO • 2019 – SÚČASNOSŤ
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Dobrý doktor IV. 
Televízia Doma ponúkne najnovšie pokračovanie úspešného 
seriálu z  lekárskeho prostredia. Slovenských fanúšikov čaká 
najčerstvejšia 4. séria, ktorá je v Amerike len plánovaná na túto 
sezónu.

V minulej sezóne 2019/2020 bol Dobrý doktor v  zámorí 
v desiatke najsledovanejších nekáblových seriálov. Sledovanosť 
1,6 % v komerčnej cieľovej skupine 18 – 49 výrazne prekračovala 
priemerné výkony stanice ABC a  celkovo Dobrého doktora 
pozerávalo 9,8 milióna divákov 2+.

Dobrý doktor skombinoval viaceré prvky, ktoré do  seba 
výborne zapadli. Vychádza z  kritikmi vychvaľovanej predlohy, 
rovnomenného kórejského seriálu, ktorý pre americkú ABC 

adaptoval tvorca Dr. Housa David Shore. K tomu sa pridalo 
kvalitné herecké obsadenie – hlavný predstaviteľ Freddie 
Highmore si za svoj výkon dokonca vyslúžil nomináciu na Zlatý 
glóbus. Výsledkom je seriál, ktorý prináša niečo nové a pritom 
oslovuje masového diváka a  dostáva lukratívny priestor 
v  televíziách po  celom svete. Vďaka tomu sa podľa Eurodata 
TV Worldwide stal najsledovanejším dramatickým seriálom 
na svete za rok 2018.

Dobrý doktor je o mladom chirurgovi trpiacom autizmom, ktorý 
napriek svojej diagnóze opustí pokojný vidiecky život a prijme 
ponuku pracovať v  prestížnej nemocnici. Musí prekonať 
skepticizmus a predsudky svojho okolia a ukázať, aký obrovský 
je jeho potenciál.

SERIÁLY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Mike Listo 

Steven DePaul 

Nestor Carbonell 

Freddie Highmore 

David Shore 

a ďalší

Freddie Highmore 

Antonia Thomas 

Nicholas Gonzalez 

Hill Harper 

Richard Schiff 

Christina Chang 

Paige Spara 

a ďalší

seriál z lekárskeho prostredia

THE GOOD DOCTOR IV • USA • 2020 – 2021
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Bez stopy 
Od majstra kriminálok Jerryho Bruckheimera prichádza 
Bez stopy – seriál, ktorý sa v  Amerike dočkal 160 skvelých 
častí a adaptovali ho aj hlavné televízie vo Francúzsku a Rusku. 
Na  našich obrazovkách opať ponúkneme americký originál 
z  dielne televízie CBS. Ten získal ocenenia Zlatý glóbus aj 
Emmy, na  konte má tiež niekoľko ďalších prestížnych cien 
a nominácií.

Každú minútu vo  svete nevysvetliteľne zmiznú stovky ľudí – 
mnohých už nikto nikdy neuvidí… Úlohou Oddelenia nezvestných 
osôb – špeciálnej jednotky FBI so  sídlom v  New Yorku – je 
v  čo možno najkratšom čase vyriešiť prípady týkajúce sa 
nevysvetliteľných zmiznutí. Čím dlhšie je totiž človek nezvestný, 
tým je štatisticky menej pravdepodobné nájsť ho živého…

Na začiatku každého prípadu tohto oddelenia stojí zdanlivo 
nevysvetliteľné zmiznutie osoby. Pri pátraní po  nej tím 
špeciálnych agentov pod vedením skúseného Jacka Malonea 
odhaľuje často prekvapujúce pozadie zmiznutí osôb, ktoré sa 
pohybuje od klasického únosu s požadovaným výkupným, cez 
vraždy, až po zmiznutie následkom nehody či „úplne obyčajný“ 
útek.

Operačný rádius jednotky nie je limitovaný len mestom New 
York. Agentov stopy často zavedú aj do  vzdialenejších oblastí 
Spojených štátov, no nezriedka i do zahraničia – Mexika, Iraku 
či Japonska.

SERIÁLY

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

John F. Showalter 

Paul Holahan 

Martha Mitchell 

Jeannot Szwarc 

Jonathan Kaplan 

a ďalší

Anthony LaPaglia 

Poppy Montgomery 

Enrique Murciano 

Eric Close 

Marianne Jean-Baptiste 

a ďalší

kriminálny seriál

WITHOUT A TRACE • USA • 2002 – 2009



AKVIZÍCIE



AKVIZÍCIE

Americký ostreľovač 
Ostreľovač jednotiek SEAL amerického námorníctva Chris Kyle 
(Bradley Cooper) je vyslaný do Iraku s jedinou úlohou: chrániť 
svojich bratov v  zbrani. Jeho neomylná presnosť zachráni 
na bojisku veľké množstvo životov a keď sa rozšíria zvesti o jeho 
odvážnych kúskoch, vyslúži si prezývku „Legenda“. Avšak jeho 
povesť sa donesie až za  nepriateľské línie a  na jeho hlavu je 
vypísaná odmena a  stáva sa z  neho hlavný terč povstalcov. 
Navzdory nebezpečiu i  obetiam  zo  strany jeho rodiny, sa 
Chris zúčastní štyroch hrozných misií v  Iraku, a  stáva sa 
symbolom kréda jednotiek SEAL „neopustiť ani jedného muža“. 
Ale po  návrate domov Chris zisťuje, že na  vojnu nedokáže 
zabudnúť...

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Clint Eastwood Bradley Cooper 

Sienna Miller 

Jake McDorman 

Cory Hardrict 

Luke Grimes 

a ďalší

akčný, dráma, vojnový, životopisný

AMERICAN SNIPER • USA • 2014

 FILMY



AKVIZÍCIE

To
Derry nie je obyčajným americkým malomestom. Pod jeho 
povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, na  niekoľko 
rokov rozpúta v  Derry a  okolí smršť neopísateľných hrôz. 
Strašná sila, ktorú možno nazvať len TO, ovláda obyvateľov, 
vraždí nevinné deti a  zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem 
najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? Keď v meste začnú 
miznúť deti, skupinka siedmich priateľov sa rozhodne pátrať 
na  vlastnú päsť a  čeliť strachu a  zlu stelesnenom záhadným 
klaunom...

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Andy Muschietti Bill Skarsgård 

Finn Wolfhard 

Javier Botet 

Sophia Lillis 

Jaeden Lieberher 

a ďalší

dráma, horor, triler

IT • USA • 2017

 FILMY



AKVIZÍCIE

Na hrane zajtrajška 
Na hrane zajtrajška sa odohráva v  blízkej budúcnosti, kedy 
mimozemská rasa tvrdým útokom zasiahne Zem a  nevie ju 
poraziť žiadna zo svetových armád. Podplukovník William 
Cage (Tom Cruise), ktorý sa nikdy nezúčastnil ani jedinej bitky, 
je náhle degradovaný a  následne bez prípravy a  s  mizernou 
výzbrojou nasadený do  takmer samovražednej akcie. 
Zabijú ho behom niekoľkých minút. Akoby zázrakom však opäť 
ožíva na začiatku rovnakého dňa. Znova ho tak čaká boj a rýchla 
smrť. Znova a  znova. Zakaždým je však skúsenejší a  dokáže 
svoje rozvíjajúce sa schopnosti lepšie využívať. V  boji mu 
po boku stojí príslušníčka Špeciálnych jednotiek Rita Vrataski 
(Emily Blunt). Každá opakujúca sa bitka proti mimozemšťanom 

je pre Cagea a  Ritu príležitosťou dostať sa k porazeniu 
nepriateľa o krok bližšie.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Doug Liman Tom Cruise 

Emily Blunt 

Bill Paxton 

Brendan Gleeson 

Noah Taylor 

a ďalší

akčný, dobrodružný, sci-fi

EDGE OF TOMORROW • USA/KANADA • 2014

 FILMY



AKVIZÍCIE

Svetová vojna Z 
Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou Organizácie 
spojených národov ako expert na  riešenie najrôznejších 
krízových situácií. Kedykoľvek sa niekde na svete mimoriadne 
vyhrotia miestne pomery, Gerry príde a  väčšinou dokáže 
identifikovať zdroj krízy a  nájsť riešenie na  upokojenie 
situácie. Tieto schopnosti sa mu budú náramne hodiť, pretože 
na  podobnú horúcu destináciu sa práve premenil celý svet. 
Ľudstvo začala vo  veľkom decimovať vírusová epidémia 
gigantických proporcií, a  ak sa ju nepodarí čo najrýchlejšie 
zastaviť, nebude už koho zachraňovať. Situácia je o  to horšia, 
že sa vírus prejavuje nebývalou agresivitou nakazených, ktorí 
zámerne napádajú tých, ktorým sa choroba zatiaľ vyhýba. 

Uprostred apokalypsy musí Gerry nájsť zdroj nákazy, pretože 
bez jeho lokalizácie nemožno v boji s neviditeľným nepriateľom 
uspieť. Hľadanie príslovečnej ihly v kope sena by pravdepodobne 
bolo oveľa jednoduchšie, pretože cieľ Gerryho misie sa môže 
ukrývať kdekoľvek na svete...

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Marc Foster Brad Pitt 

Mireille Enos 

Daniella Kertesz 

James Badge Dale 

David Morse 

a ďalší

akčný, triler, sci-fi, dobrodružný

WORLD WAR Z • USA/MALTA • 2013

 FILMY



AKVIZÍCIE

Prodigal Son 
Z produkcie seriálového virtuóza Grega Berlantiho (Arrow, 
The Flash, Everwood) prichádza novinka v slovenskej televíznej 
premiére. V  hlavnej úlohe s  „márnotratným synom“ synom 
Malcolmom Brightom – mužom, ktorý má dar. Vie, ako uvažujú 
vrahovia, ako funguje ich myseľ. Prečo? Jeho otec je neslávny 
sériový vrah, ktorý zabil viac ako 20 ľudí.

Seriál Prodigal Son sleduje kriminálneho psychológa Brighta, 
ako využíva svoje zvláštne schopnosti, aby sa dostal do  hláv 
vrahov a  pomohol newyorskej polícii vyriešiť ich zločiny. 
Pátra po  najnebezpečnejších kriminálnikoch, ale zároveň 
bojuje s vlastnými démonmi.

Prodigal Son je úspešná akvizícia z  distribučnej knižnice 
Warner Bros. V  úvodnej sezóne 2019/2020 sa stala druhou 
najsledovanejšou seriálovou novinkou Ameriky s  ratingom  
1,4 % v komerčne dôležitej cieľovej skupine 18 – 49. Samozrejme 
bola obnovená na druhú sériu, ktorú ešte len čaká premiéra.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Adam Kane 

Rob Bailey 

Megan Griffiths 

Rob Hardy 

a ďalší

Tom Payne 

Lou Diamond Phillips 

Halston Sage 

Aurora Perrineau 

Frank Harts 

Keiko Agena 

a ďalší

kriminálny seriál

PRODIGAL SON • USA • 2019 – SÚČASNOSŤ

SERIÁLY



AKVIZÍCIE

Manifest
Čo sa stalo s pasažiermi letu, ktorý na niekoľko rokov zmizol 
z radarov? Na túto otázku kúsok po kúsku skladá odpoveď seriál 
Manifest, ktorý prinesieme v  slovenskej premiére. V  zámorí 
na  stanici NBC odštartoval v  sezóne 2018/2019 a  dosahoval 
priemerne sledovanosť 2,8 % v  komerčnej cieľovej skupine, 
čo mu so  značným odstupom od  konkurencie zabezpečilo 
post najsledovanejšej seriálovej novinky v sezóne. Celkovo ho 
pozerávalo vysoko nadpriemerných 12,6 milióna divákov 2+.

Jedným z  výkonných producentov seriálu Manifest je 
Robert Zemeckis, otec legendárnej filmovej trilógie Návrat 
do budúcnosti.

Hlavnými hrdinami sú pasažieri zmiznutého letu. Komerčný 
zaoceánsky let sa nečakane stratil z  radarov a  rovnako 
prekvapivo sa o dlhých päť rokov znovu objavil. Všetci si mysleli, 
že lietadlo sa stratilo kdesi v mori, v jeho návrat už nikto nedúfal. 
Rodiny cestujúcich sa museli naučiť žiť bez svojich blízkych. 
Často začali odznova a  urobili radikálne kroky, aby prekonali 
žiaľ. Roky pre nich plynuli a  návrat strateného letu je teraz 
pre nich šokom. Ešte vačším šokom však je zistenie, že kým 
celý svet „zostarol“ o päť rokov, pre pasažierov tajomného letu 
čas neplynul. Vracajú sa rovnako mladí ako v deň, keď zmizli. 
Čo je za touto záhadou?

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Dean White 

Craig Zisk 

Paul Holahan 

Marisol Adler 

Michael Smith 

Claudia Yarmy 

a ďalší

Melissa Roxburgh 

Josh Dallas 

Athena Karkanis 

J.R. Ramirez 

Luna Blaise 

Jack Messina 

Parveen Kaur 

a ďalší

mysteriózny seriál

MANIFEST • USA • 2018 – SÚČASNOSŤ

SERIÁLY



AKVIZÍCIE

Myšlienky vraha XIV.
Elitný tím FBI pokračuje a  my milovníkom krimi žánru 
naservírujeme premiérovú 14. sériu, ktorá absolvovala 
americkú premiéru v sezóne 2018/2019. V zámorí si pripísala 
8-miliónovú sledovanosť a  v reklamne zaujímavej skupine 
18 – 49 dosahovala takisto pre CBS nadpriemerný rating 1,7 %.

Myšlienky vraha sú stálicou nielen v USA či na Slovensku, ale 
výborne fungujú aj na  takom ťažkom trhu ako Nemecko, kde 
ich Sat.1 nasadzuje v  prime time. Seriál sa dokopy predal 
na vyše 200 trhov, viackrát ho nominovali na Emmy či People’s 
Choice Awards. Za  všetko hovorí úctyhodný počet viac ako 
320 odvysielaných epizód. V  roku 2020 sa po  15 sezónach 
Myšlienky vraha dostali do finále.

V  centre diania je tím FBI, ktorý sa pokúša vžiť do  myslenia 
zločincov, predvídať ich ďalšie kroky a  zastaviť ich skôr, než 
znova zaúradujú. V tíme sú veteráni kriminalistiky, špecialista 
na  obsesívne zločiny, génius, ale aj pracujúca matka či 
počítačová expertka.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Glenn Kershaw 

Rob Bailey 

Edward Allen Bernero 

Alec Smight 

a ďalší

Joe Mantegna 

Matthew Gray Gubler 

A.J. Cook 

Kirsten Vangsness 

Aisha Tyler 

Daniel Henney 

Adam Rodriguez 

Paget Brewster 

a ďalší

kriminálny seriál

CRIMINAL MINDS XIV. • USA • 2018 – 2019

SERIÁLY



AKVIZÍCIE

NCIS: Los Angeles X., XI.
Vyše 10 miliónov divákov 2+ s ratingom 1,4 % v skupine 18 – 49 
pozeralo desiatu sériu NCIS: Los Angeles v domácej Amerike 
a  čoskoro príde v  premiére aj na  Dajto. Pripravenú máme aj 
11. sériu.

Seriálu sa darí u fanúšikov kvalitnej krimi akcie, obľúbili si ho aj 
slovenskí diváci. Špeciálne vycvičení agenti z Los Angeles budú 
opäť prenasledovať nebezpečných zločincov, ktorí predstavujú 
hrozbu pre národnú bezpečnosť. Na  ich zadržanie využívajú 
tie najdokonalejšie technológie a  agenti často berú na  seba 
falošné identity, no aj tak riskujú svoje životy v prvej línii.

V najnovších epizódach budú riešiť špionóv v  radoch 
námorníctva, raketový útok, medzinárodné prípady, únos 
a záchranu vysokopostavenej osoby, možnú pandémiu eboly či 
ukradnuté umelecké diela v hodnote 40 miliónov dolárov.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Tony Wharmby 

Terrence O‘Hara 

Dennis Smith 

a ďalší

Chris O‘Donnell 

LL Cool J 

Daniela Ruah 

Linda Hunt 

Barrett Foa 

a ďalší

kriminálny seriál

NCIS: LOS ANGELES X., XI. • USA • 2018 – 2021

SERIÁLY



AKVIZÍCIE

Smrtonosná zbraň III. 
Podľa úspešnej filmovej série Smrtonosná zbraň vznikol 
aj televízny seriál. Televízii Fox priniesol úspech: v  cieľovej 
skupine 18 – 49 sa s ratingom 2,2 % stal treťou najúspešnejšou 
nekáblovou novinkou sezóny 2016/2017. Dajto prinesie jeho 
premiérovú tretiu sériu.

V seriáli sa predstaví policajná dvojka z  Los Angeles. Jeden 
z  nich prišiel o  ženu aj nenarodené dieťa a  práca v  LAPD 
preňho znamená nový začiatok. Má slabosť vletieť do epicentra 
diania a „robiť poriadky“. Volí presne opačný postup ako jeho 
nový partner, ktorý je typický učebnicový typ. Zdá sa, že toto 
partnerstvo je odsúdené na neúspech, ale už prvý prípad nás 
presvedčí o opaku...

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Steve Boyum 

Nick Copus 

Rob Bailey 

Nathan Hope 

a ďalší

Damon Wayans 

Keesha Sharp 

Clayne Crawford 

Kevin Rahm 

Jordana Brewster 

a ďalší

akčný, krimi, komediálny

LETHAL WEAPON III. • USA • 2017 – 2018

SERIÁLY



AKVIZÍCIE

S.W.A.T. III.
Tím odvážnych mužov a žien  zo špeciálnych jednotiek vedený 
drsným veliteľom Hondom si poradí aj v  najnáročnejších 
situáciách. Aj keď sú členovia týchto jednotiek dokonale 
trénovaní a  počas akcie by ich nemalo nič prekvapiť, aj oni 
sú len ľudia – a aj oni robia chyby. Lenže tie ich, žiaľ, zvyčajne 
mávajú fatálne následky…

Na obrazovky Dajto príde najnovšia 3. séria S.W.A.T., ktorá 
v  USA finišovala len pred pár mesiacmi. Na  americkom trhu 
dosahovala 1,2-percentnú sledovanosť v  kľúčovej komerčnej 
cieľovej skupine, pre CBS bola nadpriemerná a S.W.A.T. dostal 
objednávku na novú, štvrtú sériu.

Seriál plný akcie si vyslúžil dve nominácie na  Emmy 
za kaskadérske výkony.

RÉŽIA HRAJÚ ŽÁNER

Billy Gierhart 

Guy Ferland 

John F. Showalter 

Larry Teng 

a ďalší

Shemar Moore 

Alex Russell 

Lina Esco 

Kenny Johnson 

Jay Harrington 

David Lim 

Patrick St. Esprit 

a ďalší

akčný seriál

S.W.A.T. III. • USA • 2019 – 2020

SERIÁLY



Novinky a vylepšenia 
v oblasti nových médií
Každý jeden deň sa u nás v Markíze zamýšľame nad tým, ako by 
sme mohli klientom dopomôcť k ešte účinnejšej a efektívnejšej 
komunikácií prostredníctvom našich mediálnych kanálov. 
Internet už dávno nie je iba príjemným imidžovým doplnkom, 
ale aj čoraz dôležitejším priestorom pre oslovenie zaujímavých 
cieľových skupín divákov. Samozrejme, televízia ostáva naším 
kľúčovým biznisom, ale s  rovnakou pozornosťou a  vášňou 
sledujeme najaktuálnejšie svetové trendy aj v  oblasti nových 
médií a aplikujeme ich pri rozvoji nášho čoraz úspešnejšieho 
webového portfólia.

V roku 2021 plánujeme naše portály Markiza.sk 
a TVnoviny.sk spustiť na  novej platforme Contento, pričom 
návštevníci sa môžu tešiť na ešte modernejší dizajn, vylepšenú 
navigáciu a užívateľský komfort.

ONLINE



Čoraz obľúbenejšia aplikácia Markíza Plus pre mobilné telefóny 
a  tablety s  operačnými systémami iOS a  Android sa dočká 
celkovej inovácie. Zároveň máme v  pláne spustiť úplne nové 
aplikácie Markíza Plus pre televízne prijímače najznámejších 
výrobcov s podporou Smart TV a Android TV, ale taktiež finálne 
aj aplikáciu pre obľúbené Apple TV. Taktiež prinesieme Smart 
TV aplikáciu pre vybrané značky televízorov nižšej cenovej 
kategórie, aby sme uspokojili čo najširšie spektrum našich 
užívateľov.

onuku AVOD platformy Markíza Plus neustále rozširujeme aj 
o  množstvo exkluzívneho bonusového obsahu k populárnym 
seriálom a reláciám z vysielania TV Markíza. Mimoriadny úspech 
už druhý rok po sebe zaznamenáva špeciálna online nadstavba 
dlhoročne úspešnej reality šou Farma s názvom Farma X-tra, 
v ktorej moderátor Martin Šmahel rozoberá to najzaujímavejšie 
z  diania v  jednotlivých epizódach so  svojimi atraktívnymi 
hosťami. Svoje online bonusové formáty dostali tiež seriál Pán 
profesor, zábavná šou 2 na 1, či reality šou Extrémne premeny 
Slovensko, ktoré sa taktiež stretli s  výrazným záujmom  
zo  strany užívateľov a  preto sú jedinečným priestorom 
na umiestňovanie produktov, sponzoringu a videoreklamy.

Naša SVOD/TVOD platforma VOYO.sk sa túto jeseň dočkala 
kompletnej obnovy, vďaka prechodu na novú technologickú 
platformu je modernejšia, svižnejšia a prehľadnejšia.
Predplatitelia oceňujú príjemnejšie užívateľské prostredie, 
vylepšenú navigáciu a  množstvo nového obsahu. 
Filmovú a  seriálovú ponuku nového VOYO.sk plánujeme 
neustále rozširovať atraktívnymi titulmi od  známych 
európskych distribútorov. Taktiež sa budeme naďalej sústrediť 
na  optimalizáciu technológií pre lepší užívateľský zážitok 
a pohodlie.

V rámci HbbTV prinesieme po  stlačení červeného tlačidla 
vynovené aplikácie Markíza Plus, Markiza.sk a TVnoviny.sk.

Implementujeme tiež nové, pokročilé analytické nástroje pre 
optimalizáciu sledovania správania užívateľov v  rámci našich 
webov a aplikácií.

ONLINE



Nadácia Markíza
Nadácia Markíza je jednou z  najstarších firemných nadácií 
na Slovensku. Vznikla v roku 2007 a v súčasnej podobe pracuje 
od  decembra 2013. Od  septembra 2020 je Nadácia Markíza 
členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.

Od svojho vzniku pomohla zrealizovať množstvo projektov, 
ktorých cieľom bolo zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, 
pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Neustále sa rozvíja 
a aktívne reaguje na potreby detí okolo seba. Nadácia Markíza je 
zameraná najmä na pomoc deťom  zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, so  zdravotným znevýhodnením, podporuje 
vzdelávanie a  rozvoj talentov detí a  mládeže. Filantropické 
a charitatívne aktivity nadácie sa uskutočňujú prostredníctvom 
partnerstiev s  neziskovými mimovládnymi organizáciami 
na Slovensku, ktoré sa rovnako venujú problémom a potrebám 
detského sveta.

Činnosť nadácie je často prepojená so spoluprácou s televíznymi 
projektmi TV Markíza, vďaka ktorým nadácia dokázala pomôcť 
vo  väčšom rozsahu deťom, rodinám a  organizáciám, ktoré to 
potrebujú a poukázať na problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Nadácia Markíza získava finančné prostriedky najmä  
prostredníctvom 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Práve 
tieto financie sú pre nadáciu významným zdrojom, z  ktorého 
transparentne ďalej podporuje projekty v  súlade so  svojim 
zameraním. Nadácia si nesmierne váži príspevok každého 
jednotlivca či firmy.

V roku 2020 Nadácia Markíza, rovnako ako celá spoločnosť, 
zareagovala na situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu 
a zbierkou Pomôžme spolu či televíznym programom “Spolu 
pre Slovensko“ pomáhala zmierňovať následky pandémie 
obetiam domáceho násilia – týraným ženám a deťom.

Na jeseň 2020 prichádza Nadácia Markíza s prvým samostatným 
projektom s  názvom „Odpíšeme ti“. Projekt je výsledkom 
iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v  boji proti šikanovaniu 
a  v prevencii šikanovania spojila s  odborníkmi z  oblasti 
psychológie, výskumu a  stratégie, a  spoločne pripravili 
projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam 
šikany, ale zároveň aj priniesť osvetu o probléme šikanovania 
medzi deti, učiteľov a  rodičov a  otvoriť diskusiu v  školách 
ale aj v rodinách. Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, 
n. o. a  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR. 
Sprievodnú kampaň v  médiách kreatívne pripravila agentúra 
Made by Vaculik.

Veríme, že web www.odpisemeti.sk sa stane prvým krokom, 
ktorý dieťa ale aj dospelého človeka konajúceho v  záujme 
dieťaťa nasmeruje na správnu cestu riešenia. Práve tu nájdu 
pomoc prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – 
na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 
24 hodín/7 dní v  týždni, ale aj cez chat na webe vo vybraných 
hodinách.

Aj tento rok, ako každoročne v  decembri, organizujeme  
Deň s Nadáciou Markíza. Počas doterajších šiestich ročníkov 
sme vďaka tomuto projektu vyzbierali už takmer 560 000 €, 
ktoré boli prerozdelené organizáciám, nemocniciam či rodinám.

Naše ciele do budúcnosti sú jasné – ešte viac pomáhať deťom 
vo  všetkých oblastiach, prichádzať s  projektami, ktoré deti 
urobia šťastnými, budú pre ne inšpiráciou a  motiváciou, ale 
najmä ďalej rozvíjať vlastný projekt zameraný na  boj proti 
šikanovaniu.

Všetky informácie o  tom, ako a  komu Nadácia pomáha, sú 
dostupné na Facebooku a Instagrame Nadácie Markíza, ako aj 
na web stránke www.nadaciamarkiza.sk.

Final Score
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