




Vážení obchodní partneri, milí priatelia,

pred niekoľkými týždňami televízia Markíza 
v  najlepšej kondícii oslávila svoje 25.  narodeniny. 
Bola to výnimočná chvíľa – oslava kreativity, tvrdej 
práce a ochoty riskovať. A predovšetkým skvelého 
tímu, ktorý dokázal vybudovať najsilnejšiu televíziu 
na našom trhu.

Za 25 rokov sme sa toho veľa naučili. Vieme, že bez 
vášne pre televíziu, by sme nedokázali byť lídrom 
na trhu. Vieme, že bez poctivej práce, by sme si túto 
pozíciu nedokázali udržiavať. A vieme, že bez pokory 
a ochoty učiť sa aj z nezdarov, by sme nedokázali 
napredovať.

Už celé štvrťstoročie sa Markíza dokáže 
prispôsobovať dynamickým zmenám na mediálnom 
trhu. Stala sa lovebrandom, ktorý udáva trendy 
a  neustále prináša inšpiratívne inovácie. Aj dnes 
je Markíza synonymom pre špičkovú televíznu 
zábavu pre celú rodinu, prináša však aj objektívne 
a  dôveryhodné spravodajstvo, a  prostredníctvom 
Nadácie Markíza podáva pomocnú ruku tým, ktorí 
to potrebujú najviac.

Nešetríme na  investíciách do  ľudí a  produkcie, 
aby diváci aj naďalej 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.

Našou prioritou je nielen čo najvyššia sledovanosť, 
kvalita programu a  divácka spokojnosť, ale 
zároveň aj maximálna spoľahlivosť pri dodávaní 
kampaní. Aj preto sme posilnili jesennú programovú 
štruktúru z  hľadiska dĺžky až takmer do  Vianoc 
a  v  nastavenom trende chceme pokračovať aj 
v roku 2022.

Naši tvorcovia predstavujú špičku na televíznom trhu. 
Nebojíme sa experimentovať a osvedčené formáty 
dopĺňať novinkami. Už na jar 2022 preto plánujeme 
na obrazovkách TV Markíza uviesť hneď tri nové 
slovenské seriály, ktoré sú adaptáciami úspešných 
zahraničných formátov. Prinesieme výnimočný 
seriál z  lekárskeho prostredia o  doktorovi, 
ktorému poranenie mozgu kompletne zmení život, 
komediálnu novinku o dvoch rodinách z opačných 
koncov spoločenského rebríčka, ktorým pri pôrode 
zamenili deti, a zábavný detektívny seriál o svojskej 
upratovačke s  IQ  160, ktorá sa zhodou náhod 
stane policajnou posilou. Diváci sa tak môžu tešiť 
na  žánrovú pestrosť, špičkové herecké obsadenie 
a množstvo pútavých príbehov. Veríme, že vytvoria 
ďalší priestor pre modernú a nápaditú komunikáciu 
vašich kampaní.

Sme veľmi radi, že aj v  roku 2022 budeme môcť 
divákov TV Markíza potešiť premiérovými epizódami 
našich osvedčených seriálových hitov Pán profesor, 
Sestričky, Oteckovia, Horná Dolná, Susedia, či 
Najhorší týždeň môjho života. K vlajkovým lodiam 
televíznej zábavy budú patriť nové série úspešnej 
tanečnej súťaže Let‘s Dance, veľkolepej šou Tvoja 
tvár znie povedome, ako aj jej detskej verzie Tvoja 
MINI tvár znie povedome.

V poradí už štrnásta séria reality šou Farma divákom 
predstaví novú skupinu odvážnych súťažiacich, ktorí 
sa budú musieť popasovať s  náročnými výzvami. 
Tú najlepšiu rodinnú pohodu do  slovenských 
domácností vnesú aj čerstvé vydania zábavných 
šou 2 na 1, Dobre vedieť! a Chart Show. Chystáme 
tiež nové série celosvetovo úspešných reality šou 
Survivor, Svadba na  prvý pohľad a  Extrémne 
premeny Slovensko.



Aj budúci rok budeme divákom TV Markíza prinášať 
dlhodobo najsledovanejšie spravodajstvo 
a aktuálnu publicistiku. 

Pripravené sú tiež premiéry tých najväčších 
slovenských a  českých, ale aj hollywoodskych 
kinohitov.

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.

Skupina Markíza je multimediálna spoločnosť, ktorá 
svoje značky úspešne prepája s digitálnym svetom 
a  rozvíja na  sociálnych sieťach. Streamovacia 
služba VOYO rastie doslova raketovým tempom 
a v roku 2022 predplatiteľom prinesie aj množstvo 
exkluzívneho pôvodného obsahu. Najúspešnejšie 
tituly skupiny Markíza či obľúbené turecké seriály 
tu budú k dispozícii opäť skôr ako na televíznych 
obrazovkách. Bezplatný videoarchív Markíza 
Plus ponúkne široký výber špeciálnych online 
formátov a bonusových materiálov. Všetok obsah 
je dostupný aj v mobilnej aplikácii a tiež v HbbTV 
po stlačení červeného tlačidla.

Priestor pre Vaše kampane poskytnú tiež naše 
portály Markiza.sk a  TVnoviny.sk, ktoré vďaka 
silnej synergii televízie a online prostredia umožňujú 
efektívne oslovovať aj mladšiu cieľovú skupinu.

Prajem vám úspešný zvyšok roka, pevné zdravie 
a  úprimne ďakujem za  vašu dlhoročnú priazeň 
a  spoluprácu. Vaša nehasnúca dôvera je pre nás 
tým najsilnejším záväzkom. Už teraz sa teším 
na  úspešné pokračovanie nášho partnerstva aj 
v nadchádzajúcom roku 2022.

Matthias Settele
generálny riaditeľ skupiny Markíza
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Televízia Markíza pripravuje slovenskú adaptáciu úspešného ruského komediálneho seriálu The Ivanovs 
vs. The Ivanovs (Ivanovy-Ivanovy) o dvoch rodinách s rovnakým priezviskom, ale úplne odlišným sociálnym 
statusom. Jedni Šťastní sú bezstarostní boháči, druhí Šťastní trú biedu. Pri pôrode im omylom vymenili 
synov a  teraz, po  16-tich rokoch, sú donútení, aby sa obe rodiny spoločne nasťahovali pod strechu 
bohatých Šťastných.

Šťastní vs. Šťastní sú zábavnou rodinnou komédiou, ktorej hlavným odkazom je: „rodina nadovšetko“. 
Bez ohľadu na  to, aký veľký zlepenec rodina Šťastných je. Seriál vzniká v  spolupráci s  produkčnou 
spoločnosťou Paprika Studios, ktorá pre TV  Markíza vyrába napríklad aj seriálový megahit Pán 
profesor, či reality šou Love Island. Ruský originál vysiela tamojšia televízia STS s nehasnúcim úspechom 
od 16. októbra 2017, zatiaľ sa dočkal 5 sérií a viac než 100 epizód. Aktuálne je v štádiu príprav natáčanie 
6. sezóny. Lokálne adaptácie seriálu už medzičasom vznikli napríklad na Ukrajine či v Poľsku.

ŽÁNER: komediálny seriál

KREATÍVNY PRODUCENT: Balász Juszt

PRODUCENTKA TV MARKÍZA:  Alexandra Dubovská

PRODUCENTKA PAPRIKA STUDIOS: Jana Garajová

SCENÁR: Ivana Sujová, Lukáš Obermajer

RÉŽIA: Martin Kazimír, Zuzana Marianková

HRAJÚ: Marián Miezga, Helena Krajčiová, Dušan Cinkota, Lucia Hurajová, Ladislav Konrád, Adam  

 Kubala, Max Bolf a ďalší

ŠŤASTNÍ VS. ŠŤASTNÍ



DOC

ŽÁNER:  dramatický seriál z lekárskeho prostredia

KREATÍVNA PRODUCENTKA: Soňa Čermáková Uličná

PRODUCENTKA TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská

PRODUCENT BEETLE: Peter Kelíšek

SCENÁR: Nina Morgenstein

RÉŽIA: Matúš Libovič, Peter Hoferica, Braňo Mišík

HRAJÚ:  Ján Koleník, Lívia Bielovič, Vladimír Kobielsky, Sarah Arató, Adam Bardy, Dano Heriban, Jana

 Majeská, Zuzana Norisová, Ráchel Šoltésová, Michaela Majerníková a ďalší
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MUDr. Andrej Fabián je jedným z najlepších interných lekárov na Slovensku, ale jeho vzťah k pacientom je 
úplne neosobný. Nevolá ich menami, ale číslom postele. Nezaujíma ho ich osobný život, iba laboratórne 
správy. Nulová empatia, nulový súcit, nulová emocionálna angažovanosť. Jednej noci ho však osobný 
život pacienta, ktorý zomrel na jeho oddelení, kruto dobehne: pacientov otec, zúfalý od žiaľu, ho strelí 
do hlavy.

Fabián nezomiera, ale keď sa prebudí, rýchlo si uvedomí, že to, čo sa mu stalo, je možno oveľa horšie 
ako smrť: zranenie hlavy vymazalo všetky jeho spomienky za posledných dvanásť rokov. Jediná vec, 
na ktorú sa Fabián môže upnúť, aby neupadol do zúfalstva, je vrátiť sa k svojej práci. Ale niečo sa 
v  ňom zmenilo: byť pacientom úplne prevrátilo jeho prístup k  medicíne. A  hoci sa teraz nemôže 
spoliehať na svoje lekárske znalosti, ktoré sú 12 rokov staré, môže využívať svoju obnovenú schopnosť 
emocionálneho zapojenia.

DOC je moderný, originálny a  napínavý dramatický seriál, ktorý má potenciál osloviť a  nadchnúť 
širokú skupinu divákov TV Markíza. Ide o slovenskú adaptáciu úspešného talianskeho seriálu DOC – 
Nelle tue mani, ktorý od 26. marca 2020 vysiela tamojšia televízia Rai 1. O jeho univerzálnosti svedčí, 
že medzičasom už bol vysielaný aj v Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Brazílii, Mexiku, či Slovinsku, 
a distribuovaný bol tiež do Anglicka.



HIGH INTELLECTUAL 
POTENTIAL

ŽÁNER: kriminálny seriál s komediálnymi prvkami

KREATÍVNY PRODUCENT: Evita Twardzik

PRODUCENT TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská

PRODUCENTI NUNEZ NFE: Oľga Núñezová, Peter Núñez

VÝKONNÁ PRODUCENTKA: Marianna Heinz

SCENÁR: Evita Twardzik

RÉŽIA: Braňo Mišík, Peter Magát
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Seriálová novinka v sebe umným spôsobom spája komediálny a krimi žáner. Upratovačka pracujúca 
na policajnej stanici jedného dňa neodolá svojmu nutkaniu a prepíše na tabuli poznámky k aktuálnemu 
prípadu, čo policajtom výrazne pomôže pri vyriešení zločinu tým, že upriami ich pozornosť na skutočného 
páchateľa.

Ukáže sa, že táto obyčajná upratovačka je žena s IQ 160, čo jej ale život paradoxne skôr komplikuje, 
pretože má veľký problém s počúvaním autorít a slušným správaním. Policajné oddelenie však vníma 
jej inteligenciu ako výhodu a  ponúka jej miesto detektívnej konzultantky. Túto pozíciu prijíma pod 
podmienkou, že policajný útvar jej pomôže pri pátraní po otcovi jej prvého dieťaťa, ktorý zmizol pred 
15 rokmi, keď bola tehotná. Napriek tomu, že policajný vyšetrovateľ, ku ktorému je zaradená, nie je z jej 
prítomnosti nadšený, ich investigatívna práca prináša skvelé výsledky a postupom času si ju obľúbi...

Ide o  slovenskú adaptáciu úspešného francúzsko-belgického seriálu HPI: Haut Potentiel Intellectuel, 
ktorý od 29. apríla 2021 vysielala tamojšia televízia TF1. Pravidelne jej prinášal viac než 40-percentné 
trhové podiely, čo je dvojnásobok staničného priemeru.

Lokálnu verziu seriálu má pod palcom skúsený tím produkčnej spoločnosti NUNEZ NFE, ktorý má 
na konte filmové hity Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť, či pripravovanú novinku V lete ti poviem, 
ako sa mám. Kreatívnou producentkou a scenáristkou je aj v tomto prípade známa autorka knižných 
bestsellerov Evita Twardzik.



PÁN PROFESOR

ŽÁNER: rodinný komediálny seriál

PRODUCENTKA TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská

PRODUCENTI PAPRIKA STUDIOS: Jana Garajová, Bence Trunkó, Ákos Erdős

HLAVNÝ SCENÁRISTA: Peter Nagy

RÉŽIA: Matúš Libovič, Martin Kazimír

HRAJÚ: Tomáš Maštalír, Gabriela Marcinková, Roman Luknár, Petra Polnišová, Samo Trnka,

 Peter Nádasdi a ďalší
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Aktuálne najúspešnejší pôvodný seriál na slovenskom televíznom trhu pokračuje 4. sériou, na ktorú sa 
diváci TV Markíza môžu tešiť už v roku 2022. Nekonvenčný stredoškolský učiteľ Samo Vozár, v jedinečnom 
stvárnení Tomáša Maštalíra, bude riešiť nielen ďalšie starosti svojich študentov, ale aj tie svoje.

Ako je známe, pre učenie zapálený Samo sa často, niekedy aj proti svojej vôli, angažuje v problémoch, 
ktoré trápia jeho študentov. Spolu s ním sme svedkami toho, čo mladí ľudia na prahu medzi detstvom 
a dospelosťou prežívajú.

Seriál sa venuje nielen vtipným pubertálnym ťažkostiam, ale aj závažným, hlbokým témam, ktoré 
k dospievaniu patria. Okrem Tomáša Maštalíra budú môcť diváci v seriáli opäť vidieť aj skvelú Gabiku 
Marcinkovú a množstvo ďalších hereckých hviezd, ktorým zdatne sekundujú mladé nádejné talenty.

Pán profesor je slovenskou verziou mimoriadne úspešného nemeckého seriálu s pôvodným názvom 
Der Lehrer. Televízia RTL od roku 2009 odvysielala celkovo 9 sezón seriálu, ktoré pozostávali z 98 epizód. 
Rovnako ako na Slovensku sa mu vynikajúco darilo najmä u mladších, reklamne atraktívnych divákov.

O tom, že sa formát úspešne etabloval v našom regióne, svedčia aj skvelé výsledky maďarskej verzie, 
ktorá sa vysiela od roku 2018, či túto jeseň excelentný štart českej adaptácie na sesterskej TV Nova. 
Všetky tri má produkčne pod palcom spoločnosť Paprika Studios.





SESTRIČKY

ŽÁNER: seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním

VÝKONNÁ PRODUCENTKA: Mirka Grimaldi

PRODUCENTKY TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská, Heike Richter-Karst

PRODUCENT BEETLE: Peter Kelíšek

ADAPTÁCIA SCENÁROV: Biba Bohinská, Laura Siváková Paššová, Soňa Čermáková Uličná

RÉŽIA: Braňo Mišík, Peter Magát

HRAJÚ: Dana Košická, Anikó Vargová, Kristína Svarinská, Kristína Madarová, Braňo Mosný,

 Martin Mňahončák, Milo Kráľ, Juraj Loj, Dušan Ambróš, Dana Droppová a ďaší
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Obľúbený seriál z nemocničného prostredia sa v roku 2022 dočká svojej už 5. série. Štvorica divácky 
obľúbených sestričiek z  traumatológie, ktoré spája okrem profesie aj priateľstvo, ale tiež osudy ich 
pacientov, bude opäť riešiť témy blízke divákom svojej generácie.

Hlavné hrdinky so svojimi partnermi, kolegami a  ich blízkymi i nepriateľmi a, samozrejme, s bohatým 
spektrom epizódnych postáv, už tradične prinesú zaujímavé a dramatické pacientske príbehy. Súkromné 
dejové linky sestričiek ako obvykle ponúknu množstvo emócií a zaujímavých dramatických zvratov.

Sestričky sú slovenskou adaptáciou úspešného fínskeho seriálu s pôvodným názvom Syke, ktorý po štyroch 
sezónach na  staniciach tamojšieho verejnoprávneho vysielateľa Yle dodnes za  pretrvávajúceho 
diváckeho záujmu pokračuje v rámci ponuky streamovacej služby Ruutu.





OTECKOVIA

ŽÁNER: denný rodinný seriál

KREATÍVNA PRODUCENTKA: Soňa Čermáková Uličná

VÝKONNÁ PRODUCENTKA: Ivana Luknárová

PRODUCENTKA: Alexandra Dubovská

HLAVNÁ SCENÁRISTKA: Katarína Mikulíková

HLAVNÍ STORYLINERY: Gabriela Alexová, Naďa Clontz, Vlasťo König, Hana Lasicová

RÉŽIA: Vlado Fischer, Matúš Libovič, Petr Nikolaev, Peter Hoferica

HRAJÚ: Vlado Kobielsky, Braňo Deák, Filip Tůma, Marek Fašiang, Zuzana Mauréry, 

 Monika Hilmerová a ďalší
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Seriálový megahit pokračuje aj v roku 2022 novými časťami a opäť bude divákom spríjemňovať každý 
pracovný podvečer. Diváci naprieč celým Slovenskom a všetkých vekových kategórií si doslova zamilovali 
príbehy a osudy hlavných hrdinov aj vedľajších postáv. Hneď v úvode aktuálnej jesennej sezóny boli 
diváci svedkami v  slovenských podmienkach doposiaľ nevídaného spojenia dvoch najúspešnejších 
seriálov poslednej dekády – Oteckovia a Pán profesor. Najvýraznejšie seriálové postavy z Pána profesora 
hosťovali v Oteckoch.

Aj na rok 2022 chystáme pre divákov viacero zaujímavých i nečakaných prekvapení. Obohatením budú 
nové postavy, nové priestory a, samozrejme, nové zápletky, humorné situácie a ďalšie nečakané zvraty 
v osudoch hrdinov. Diváci sa pri sledovaní Oteckov rozhodne nebudú nudiť.

Oteckovia sú slovenskou adaptáciou argentínskej telenovely Señores Papis z  roku 2014. Vysielala ju 
tamojšia televízia Telefe, ktorá je zároveň aj distribútorom formátu.





HORNÁ DOLNÁ

ŽÁNER: komediálny seriál

KREATÍVNY PRODUCENT: Stano Dančiak

VÝKONNÝ PRODUCENT: Martin Šimunič

PRODUCENTKA: Alexandra Dubovská

SCENÁR: Adela Zvalová, Katarína Fitková, Stano Dančiak, Ivana Sujová, Nina Morgenstein,

 Tomáš Jančo

RÉŽIA: Miloš Volný, Zuzana Marianková, Csaba Molnár

HRAJÚ: Petra Polnišová, Dano Heriban, Zuzana Kubovčíková Šebová, Peter Brajerčík, Marek Majeský,

 Marta Sládečková, Michal Kubovčík, Peter Sklár, Sväťo Malachovský a ďalší
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Svojskí obyvatelia najobľúbenejšej seriálovej dedinky sa vracajú s novými časťami. Diváci sa môžu tešiť 
na ďalšie nezabudnuteľné hlášky a bláznivé príbehy, ktoré by sa „mohli“ odohrať v ktorejkoľvek obci 
na Slovensku. Seriál je výnimočný nielen svojou kvalitou a dlhoročnou obľúbenosťou, ale aj tým, že je ako 
jeden z mála nakrúcaný výlučne v reálnom prostredí, v dnes už preslávenej obci Nová Lehota.

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.

Z epizódnej postavy sa medzi stabilných obyvateľov Hornej Dolnej prepracoval lesník Klaudius, ktorému 
svoju tvár s chuťou prepožičal obľúbený herec Sväťo Malachovský. Veľkej diváckej obľube sa teší aj 
turecký kamionista Ahmed, v nenapodobiteľnom stvárnení Romana Pomajba, ktorý si v dedine otvoril 
obchod. Diváci sa môžu tešiť aj na ďalšie zaujímavé postavy, ktoré rozvíria dianie v seriálovej dedinke.





SUSEDIA

ŽÁNER: komediálny seriál

PRODUCENTKA: Alexandra Dubovská

SCENÁR: Andy Kraus

RÉŽIA: Peter Marcin, Miloš Volný

HRAJÚ: Andy Kraus, Peter Marcin, Viki Ráková, Zuzana Tlučková, Marta Sládečková a ďalší

30   •   vlastná tvorba TVNOVINY.SK

Historicky najsledovanejší a  divácky najobľúbenejší slovenský komediálny seriál všetkých čias bude 
pokračovať novými epizódami aj v roku 2022. 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).





NAJHORŠÍ TÝŽDEŇ
MÔJHO ŽIVOTA

ŽÁNER: komediálny seriál

PRODUCENT BEETLE  Peter Kelíšek

PRODUCENTKA TV MARKÍZA:  Alexandra Dubovská

SCENÁR: Ivana Sujová, Nina Morgenstein

RÉŽIA: Peter Hoferica

HRAJÚ: Roman Poláčik, Kristína Svarinská, Jozef Vajda, Zdena Studenková, Dominika Kavaschová, 

 Róbert Jakab, Ľubomír Paulovič, Sarah Arató, Ida Rapaičová, Viktória Petrášová, Oľga 

 Belešová, Daniel Fischer, Vladimír Černý a ďalší
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Začiatkom roka 2021 si divákov TV Markíza získala netradičná seriálová novinka s názvom Najhorší 
týždeň môjho života, ktorá na ploche ôsmich častí komediálnym pohľadom sledovala osudy hrdinov 
počas jedného týždňa ich životov. Každou epizódou sa príbeh čoraz viac zamotával a všetko, čo sa 
mohlo pokaziť, sa aj pokazilo.

V hlavných úlohách si diváci zamilovali obľúbených hercov Romana Poláčika a Kristínu Svarinskú, ktorí si 
zahrali šťastných, aj keď osudom komicky skúšaných snúbencov – Marcela a Melániu. Ich predsvadobný 
týždeň im okorenili nielen ženíchove smoliarstvo, ale aj rodinní príslušníci na  čele s  Marcelovými 
svokrovcami Alanom a  Dagmar (Jozef Vajda a  Zdena Studenková), macochou striptérkou Sandrou 
(Dominika Kavaschová), či jeho kolegyňou Silviou (Sarah Arató), ktorá je ním doslova posadnutá a nedá 
mu dýchať. Nová séria bude sledovať život Marcela a Melánie po vytúženej svadbe, konkrétne zachytí 
týždeň pred narodením ich prvého dieťaťa.

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.



LET'S DANCE

ŽÁNER: tanečná súťažná šou

PRODUCENTI: Sebastian Wimmer, Lucia Maria Perojuc

VÝKONNÝ PRODUCENT: Branislav Mensátor

KREATÍVNY PRODUCENT: Pepe Majeský

RÉŽIA: Pepe Majeský
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Najveľkolepejšia tanečná šou plná hviezd, elegancie a emócií sa vracia na obrazovky televízie Markíza. 
V poradí už siedma séria prinesie opäť vystúpenia pripomínajúce hollywoodske produkcie, kreatívne 
kostýmy, tematické večery, emotívne či výnimočné vystúpenia celebrít a nádherné emócie, ktoré sú jej 
neoddeliteľnou súčasťou.

Zatiaľ poslednými víťazmi sa v roku 2017 stali populárny herec Vladimír Kobielsky s tanečnou partnerkou 
Dominikou Chrapekovou. O tom, kto sa bude môcť pýšiť titulom kráľovná a kráľ tanečného parketu, 
rozhoduje odborná porota a diváci prostredníctvom SMS hlasovania. Kto zasadne na  tanečný trón 
v roku 2022 sa dozvieme už počas najbližšej jari.

Let‘s Dance bude opäť prehliadkou krásy a elegancie v podobe majstrovského prepojenia obdivuhodných 
tanečných výkonov v nádhernom oblečení, špičkových hudobných aranžmánov s úžasnými speváckymi 
výkonmi a nenúteného, ale pritom kultivovaného a vtipného vystupovania moderátorov.

Pôvodný formát Strictly Come Dancing z dielne britskej BBC už bol úspešne predaný do viac než 60 
teritórií pod distribučným názvom Dancing with the Stars. Boduje napríklad aj na americkej televízii 
ABC, ktorá túto jeseň odvysiela už neuveriteľnú 30. sériu, či v susednej Českej republike.



TVOJA TVÁR ZNIE
POVEDOME 

ŽÁNER: hudobno-zábavná súťažná šou

MODERÁTOR: Martin Nikodým

ŠÉFDRAMATURG: Šema Satkeová

SCENÁR: Jan Liška

VÝKONNÝ PRODUCENT: Branislav Mensátor

PRODUCENT TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská

PRODUCENT PROMEA COMMUNICATION: Nataša Barošová

KREATÍVNY PRODUCENT A RÉŽIA: Pepe Majeský
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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 2022. Šesť 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 siedmej 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.

Fenomenálnou zábavnou šou bude aj tentoraz sprevádzať šarmantný a pohotový Martin Nikodým. 
Spoza porotcovského stola bude vystúpenia hodnotiť štvorica obľúbených osobností, ktorým humor 
a  nadhľad rozhodne nie je cudzí. Na šou bude aj tentoraz spolupracovať tím tých najlepších profesionálov 
a špičkových maskérov, či kostymérov, ktorí sú zárukou naozaj šokujúco dokonalých premien. Súťažiaci 
budú mať opäť k dispozícii hlasového a hereckého poradcu, ale aj choreografa.

Tvoja tvár znie povedome je už dvojnásobným držiteľom ocenenia Program roka v rámci ankety OTO 
za roky 2016 a 2019.



TVOJA MINI TVÁR
ZNIE POVEDOME

ŽÁNER: hudobno-zábavná súťažná šou

MODERÁTOR: Martin Nikodým

ŠÉFDRAMATURG: Šema Satkeová

SCENÁR: Jan Liška

VÝKONNÝ PRODUCENT: Branislav Mensátor

PRODUCENT TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská

PRODUCENT PROMEA COMMUNICATION: Nataša Barošová

KREATÍVNY PRODUCENT A RÉŽIA: Pepe Majeský
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Detský špeciál fenomenálnej zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome sa uplynulú jar stretol s obrovským 
diváckym úspechom a  výrazným ohlasom, preto sa na  jeseň 2021 dočkal celej samostatnej série. 
Na základe vynikajúceho výkonu je ďalšia sezóna tejto výnimočnej šou naplánovaná aj na rok 2022.

Diváci sa môžu opäť tešiť na veľkolepú zábavnú šou plnú neuveriteľných premien a dych vyrážajúcich 
výkonov talentovaných detí vo veku od 5 do 12 rokov, ktoré divákom predvedú, ako by vyzerali svetové 
aj slovenské popové hviezdy v mini vydaní. Presvedčte sa na vlastné oči, že aj malí zabávači dokážu 
urobiť obrovskú šou!

Ako porotcovia sa v 1. sérii šou predstavili Mário „Kuly“ Kollár, Zuzana Kubovčíková Šebová a Zlatica 
Švajdová Puškárová. Hereckými koučmi malých súťažiacich boli osobnosti ako Marek Fašiang, Fero 
Joke, Martin Klinčúch, Viktor Vincze, Jana Kovalčíková, Mária Čírová, či Ivana Kuxová.



FARMA

ŽÁNER: reality šou

MODERÁTORKA: Eva „Evelyn“ Kramerová

HOSPODÁR: Martin Bagar

DRAMATURG: Pavel Graus

VÝKONNÝ PRODUCENT: Matúš Polakovič

SUPERVÍZIA: Lucia Maria Perojuc, Sebastian Wimmer

SHOWRUNNER: Lukáš Kodoň

RÉŽIA: Peter Magát, Blanka Fišerová
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Televízia Markíza prinesie v  roku 2022 na obrazovky v poradí už štrnástu sériu obľúbenej reality šou 
Farma. Fanúšikovia projektu sa znovu môžu tešiť na krásne prostredie, skvelých farmárov, veľké 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.

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. 

Po posledných troch sériách, v ktorých si farmári užívali na farmárske pomery celkom luxusné prostredie, 
sa tvorcovia v trinástej sezóne vrátili do hôr, ďaleko od civilizácie a luxusu, kde na súťažiacich čakal len 
skromný dom Farmára týždňa a veľká stajňa plná zvierat. Stabilne vynikajúca sledovanosť je dôkazom, 
že kvalitné formáty, ktoré zároveň zakaždým ponúkajú niekoľko inovatívnych prvkov, si lojalitu diváckeho 
publika zachovávajú.



44   •   vlastná tvorba TVNOVINY.SK

Televízia Markíza prináša adrenalín, dobrodružstvo, exotickú lokáciu a  životný zážitok. Survivor, 
celosvetová fenomenálna reality šou, prichádza na Slovensko v úplne novej podobe! Ide o formát, ktorý 
presne zapadá do pestrej programovej ponuky TV Markíza a slávi úspech predovšetkým u mladých 
televíznych i online divákov.

Drsnejšie, náročnejšie a ešte väčšie výzvy – to je nová reality šou Survivor Česko Slovensko, ktorá sa 
na obrazovky TV Markíza a TV Nova dostane už v roku 2022. Na exotickom ostrove vytvorí 24 súťažiacich 
zo Slovenska a Česka kmene, za ktoré budú bojovať v rôznych hrách. V rámci kmeňa musia vzájomne 
spolupracovať, niekedy súťažiť sami za seba, a hlavne sa pokúsiť prežiť až do konca. Na víťaza čaká 
rozprávková výhra vo výške 100 000 €!

Šou vznikne v spolupráci s poprednou medzinárodnou produkčnou spoločnosťou Acun Medya Global, 
ktorá už zo Survivora dokázala urobiť veľký divácky hit v Turecku, Grécku, Rumunsku, či Mexiku. Formát 
globálne distribuuje Banijay Rights, celosvetový distribútor so  špičkovým multižánrovým portfóliom. 
Adaptovaný bol vo viac než 40 teritóriách a je globálnym hitom a super značkou s pozíciou jedného 
z najsledovanejších formátov na celom svete.

ŽÁNER: dobrodružná reality šou

SURVIVOR
ČESKO SLOVENSKO



LEGO MASTERS

ŽÁNER: zábavná súťažná šou

DRAMATURG: Martin Hradecký

VÝKONNÝ PRODUCENT: Milan Alchus

KREATÍVNY PRODUCENT: Simona Matásková

RÉŽIA: Tomáš Medek
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Jedinečná súťažná šou, v  ktorej sa vo vzájomnom súboji stretnú tí najväčší fanúšikovia celosvetovo 
najznámejšej stavebnice LEGO, prichádza už aj na Slovensko!

Súťažiace dvojice bez vekového obmedzenia si v šou otestujú svoju predstavivosť, kreativitu, originalitu 
a  rýchlosť v  boji o  titul najtalentovanejších amatérskych staviteľov LEGA na  Slovensku a  v  Česku.  
Ich úlohou bude za pomoci neobmedzenej zásoby dielikov slávnej stavebnice vytvoriť výnimočné dielo 
podľa určeného zadania, ktorým čo najviac ohromia porotu. Nebudú však mať k dispozícii žiaden návod, 
využiť tak musia výlučne svoju vlastnú fantáziu a staviteľskú zručnosť.

Iba autorov tých najviac nápaditých, technicky dokonalých a  unikátnych výtvorov z  LEGA posunú 
porotcovia do ďalších kôl. Len jeden pár však bude vo veľkolepom finále korunovaný za víťaza a okrem 
prestížneho titulu LEGO Masters si zo šou odnesie aj atraktívnu finančnú výhru.

LEGO Masters je globálny televízny hit, ktorý vytvorili spoločnosti Tuesday’s Child Television a LEGO Group, 
pričom debutoval v auguste 2017 vo Veľkej Británii. Odvtedy ho s obrovským úspechom adaptovalo už 
16 vysielateľov naprieč Európou, USA, Austráliou aj Áziou. Formát celosvetovo distribuuje spoločnosť 
Banijay Rights.



2 NA 1

ŽÁNER: zábavná šou

NÁMET A MODERÁTORI: Adela Vinczeová, Dano Dangl

SCENÁR: Adela Vinczeová, Dano Dangl, Dominika Jašková, Martin Frimmer

VÝKONNÝ PRODUCENT: Martin Frimmer

KREATÍVNY PRODUCENT: Dominika Jašková

PRODUCENT NOEMO: Dano Dangl

RÉŽIA: Lukáš Zednikovič
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Originálna zábavná relácia, v  ktorej si dvaja moderátori – Adela Vinczeová a Dano Dangl – vezmú 
„na  paškál“ vždy jedného zaujímavého hosťa, sa v  roku 2022 vráti na  obrazovky televízie Markíza 
s novými časťami. Ani zďaleka nejde o bežnú tolkšou, 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 ostatnej sezóny šou 
2  na  1 boli také silné mená ako Matej „Sajfa“ Cifra, Zdena Studenková, Boris Valábik, Eva „Evelyn“ 
Kramerová, Filip Tůma, Kristína Kövešová, Juraj Kemka, či Adam Ďurica. 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 a vynikajúcu výkonnosť si udržiaval aj 
v nasledujúcich sezónach. Aj v roku 2022 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.



DOBRE VEDIEŤ!

ŽÁNER: zábavno-súťažná kvízová šou

MODERÁTOR: Rasťo Sokol

SUPERVÍZIA: Lucia Maria Perojuc, Sebastian Wimmer

SCENÁR: Pavel Graus

KREATÍVNY PRODUCENT: Pavel Graus

VÝKONNÝ PRODUCENT: Barbora Forgáčová Vallová

VÝKONNÝ PRODUCENT FREMANTLE: Andrea Gavačová

PRODUCENT A RÉŽIA: Rado Štefanov
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Dobre vedieť! je zábavno-súťažná relácia, v  ktorej proti sebe „bojujú“ herci Juraj Kemka a  Vladimír 
Kobielsky. Každý z nich si do jednotlivých epizód pozýva jedného hosťa. Spoločne hľadajú odpovede 
na často kuriózne otázky z rôznych oblastí.

Nejde však o klasické vedomostné otázky, ale skôr o zaujímavosti a pikošky, pri ktorých musia tímy 
dedukovať, argumentovať a častokrát aj tipovať, čím vzniká veľa vtipných situácií. Za každú správnu 
odpoveď nahrajú až 300 €.

Kľúčová je posledná otázka, ktorej znenie vopred nevedia, poznajú iba oblasť, ktorej sa daná otázka 
týka. Najprv musia staviť istú sumu, pričom nevedia, koľko peňazí stavil súper. Tímy musia taktizovať 
a zvíťazí iba ten, kto nahrá najviac peňazí. Tie si následne rozdelia diváci v publiku sediaci za víťazným 
tímom.

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.



CHART SHOW

ŽÁNER: hudobno-zábavná šou

MODERÁTORKA: Adela Vinczeová

HUDOBNÝ DRAMATURG: Juraj Čurný

VÝKONNÝ PRODUCENT: Branislav Mensátor

KREATÍVNY PRODUCENT: Dominika Jašková

RÉŽIA: Dominika Jašková
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Chart Show je úspešná hudobná šou plná hviezdnych hostí a skvelých speváckych vystúpení! V každej 
epizóde si diváci môžu vychutnať jedinečný rebríček najúspešnejších slovenských i zahraničných hitov.

V každom z nás vyvolávajú pesničky rôzne spomienky, či už na životné radosti alebo strasti. Vďaka 
šarmantnej a vtipnej moderátorke Adele Vinczeovej a známym osobnostiam z rôznych sfér života si 
v každom vydaní Chart Show tieto spomienky oživujeme.

Rebríčky najúspešnejších hitov vyberá tím producentov na čele s hudobným expertom Jurajom Čurným, 
ktorý svojimi odbornými vedomosťami aj priamo v štúdiu dopĺňa moderátorku. Obľúbené osobnosti zas 
divákom tieto mimoriadne večery spríjemňujú množstvom vtipných historiek a klebiet zo svojich životov.

Chart Show vzniká na  základe formátu Die ultimative Chart Show nemeckej televízie RTL, ktorého 
licenciu distribuuje spoločnosť Fremantle.



EXTRÉMNE PREMENY
SLOVENSKO

ŽÁNER: reality šou o chudnutí

KREATÍVNA PRODUCENTKA: Petra Búzová

SUPERVÍZIA: Lucia Maria Perojuc

PRODUCENTKA TV MARKÍZA: Alexandra Dubovská

PRODUCENTI NUNEZ NFE: Peter Núñez, Marianna Heinz

RÉŽIA: Vlado Valko, Roman Fábian, Peter Kaštíl

ÚČINKUJÚ: Maroš Molnár a ďalší
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Celosvetovo úspešná reality šou o chudnutí si podmanila aj slovenských divákov, preto sa aj v  roku 
2022 vráti na  obrazovky televízie Markíza s  novými časťami. Staňte sa svedkami tej najväčšej 
a najinšpiratívnejšej telesnej premeny ďalších 12 Slovákov, ktorých trápi čoraz rozšírenejšia civilizačná 
choroba – ťažká obezita.

Odvážni dobrovoľníci si pod vedením skúseného profesionálneho trénera Maroša Molnára, nutričného 
terapeuta a ďalších odborníkov na zdravý životný štýl, dali za cieľ bezpečne schudnúť výraznú časť 
svojej telesnej hmotnosti počas jedného roka a získať tak druhú šancu na život. Ich výsledkami budete 
skutočne ohromení! Nejde o  žiadne rýchle chudnutie, ktoré len dobre vyzerá na obrazovke, ale nič 
nezmení. V tomto programe tvorcovia sledujú ľudí zvádzajúcich boj s obezitou po celý rok. Chudnutie 
je rozdelené do štyroch trojmesačných fáz. Na začiatku prebehne týždeň podrobných laboratórnych 
rozborov a testovanie fyzickej spôsobilosti. Dôjde na nevyhnutné poučenie o správnej výžive.

Skúsený tréner osobne vedie každého z účastníkov. Navštevuje ich aj doma a zaistí, aby mali primeranú 
výživu a cvičili. Na štarte každej ďalšej fázy účastníkom stanoví váhový cieľ. Pokiaľ ho splnia, čaká ich 
odmena. Ku koncu podstúpia chirurgické odstránenie prebytočnej kože, ktorá už nemusí pokrývať ich 
obrovské telá. V úplnom cieli divákom odhalia, aká osoba sa po celú dobu vnútri skrývala a túžila sa 
dostať von.

Extrémne premeny Slovensko sú slovenskou adaptáciou úspešného amerického formátu Extreme 
Weight Loss, ktorý celosvetovo preslávil aj jeho hlavnú tvár, kondičného trénera Chrisa Powella.



SVADBA NA PRVÝ
POHĽAD

ŽÁNER: svadobná romantická reality šou

SUPERVÍZIA: Lucia Maria Perojuc

VÝKONNÝ PRODUCENT: Matúš Petrek

KREATÍVNY PRODUCENT: Petra Búzová

PRODUCENTI: Peter Núñez, Marianna Heinz

RÉŽIA: Dušan Domanský
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Výnimočná svadobná šou, ktorú s  úspechom odvysielali televízie po  celom svete, zabodovala aj 
na Slovensku. Diváci televízie Markíza sa preto v roku 2022 môžu tešiť už na 3. sériu Svadby na prvý 
pohľad.

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 
prenechali odborníkom z  oblasti psychológie či biológie. Tí zo  všetkých nezadaných záujemcov 
po náročných testoch a pohovoroch vytvoria niekoľko párov.

Budúci novomanželia, ktorí sa nikdy nevideli, sa stretnú a spoznajú prvýkrát až pri oltári na vlastnej 
svadbe. Pred svojimi rodinami a priateľmi si vymenia prstienky a vstúpia do symbolického manželstva. 
Potom spolu odídu na svadobnú cestu a po návrate strávia mesiac v spoločnej domácnosti. Nakoniec 
sa musia rozhodnúť, či budú pokračovať v spoločnej ceste životom, alebo sa rozídu. Svoje rozhodnutie 
oznámia v závere šou odborníkom.

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.



NAJSLEDOVANEJŠIE
SPRAVODAJSTVO
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Televízne noviny sú dlhodobo najsledovanejším televíznym spravodajstvom na  Slovensku. Pokrývajú 
celoštátne, regionálne aj svetové témy. Svoju pozíciu si ešte viac upevnili v období pandémie nového 
koronavírusu. Tešia sa čoraz väčšej dôvere televíznych divákov, ktorí oceňujú, že sú o všetkých dôležitých 
udalostiach a opatreniach informovaní včas, pravdivo a zrozumiteľne.

Markíza prináša kontinuálne spravodajstvo od Ranných, cez popoludňajšie Prvé, až po hlavné večerné 
Televízne noviny. Prostredníctvom mimoriadnych relácií tiež spracováva významné aktuálne udalosti 
na poli politického a spoločenského diania.

Počas plnenia si materských povinností obľúbenú moderátorku Televíznych novín Lenku Vavrinčíkovú 
dočasne zastúpia jej skúsené kolegyne Danica Nejedlá a Miriam Kalisová.

Komplexný spravodajský servis poskytuje 24 hodín denne aj spravodajský portál TVnoviny.sk.

• Ranné Televízne noviny od 6:00 hod. v relácii Teleráno

• Prvé Televízne noviny o 17:00 hod. s Danicou Nejedlou alebo Viktorom Vinczem

• Televízne noviny o  19:00 hod. s  obľúbenými moderátorskými dvojicami – Zlaticou Švajdovou 
Puškárovou a  Patrikom Švajdom, Máriou Chrenekovou Pietrovou a  Jaroslavom Zápalom, Lenkou 
Vavrinčíkovou a Viktorom Vinczem

• Športové noviny s Jankou Hospodárovou, Petrom Varinským alebo Danom Očenášom

• Počasie s Mirkou Almásy alebo Katarínou Kulovou



VŽDY AKTUÁLNA
PUBLICISTIKA
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Neoddeliteľnou súčasťou programovej štruktúry TV Markíza sú tiež publicistické relácie. Diváci ich môžu 
sledovať v priebehu celého týždňa.

Každé pracovné ráno si všetci tí, ktorí vstávajú skoro, môžu spríjemniť v spoločnosti Telerána. So svojimi 
obľúbenými moderátormi sa naladia na nový deň, navyše sa dozvedia veľa zaujímavostí, ktoré práve 
hýbu svetom, a vypočujú si množstvo inšpiratívnych rozhovorov. Vlani prešlo Teleráno najväčšou vizuálnou 
premenou za  štvrťstoročie svojej existencie. Divákom televízie Markíza v  utorok, 3. novembra 2020, 
spríjemnilo ranné vstávanie prvý raz z úplne vynoveného štúdia a zásadnou zmenou prešiel aj grafický 
vizuál.

Denný magazín Reflex bude naďalej plný silných príbehov, zaujímavých reportáží a občianskej publicistiky.

Spoločenský magazín Smotánka opäť ponúkne jedinečný pohľad do sveta celebrít a šoubiznisu.

Politická diskusná relácia Na telo bude aj v roku 2022 otvárať témy, o ktorých bude následne hovoriť 
celé Slovensko.

• Teleráno – každý pracovný deň o  6:00 hod. so  stabilne obľúbenými moderátorskými dvojicami 
Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček, Lenka Šóošová a Roman Juraško, ku ktorým od tohto leta 
pribudli nováčikovia Zuzana Čimová a Matúš Krnčok

• Reflex – každý pracovný deň o 17:25 hod. s Kvetkou Horváthovou, Miriam Kalisovou, alebo Patrikom 
Hermanom

• Smotánka – každú sobotu o 18:20 hod. s Erikou Judínyovou

• Na telo – každú nedeľu o 13:00 hod. s Michalom Kovačičom



Obľúbenú pôvodnú tvorbu televízie Markíza 
doplnia v roku 2022 aj veľkolepé filmové premiéry 
slovenských a  českých, ale tiež zahraničných 
kinohitov.

Jiří Mádl a Tereza Ramba sa predstavia v skvelej 
komédii Denník moderného fotra (ČR, 2021), ktorá 
bola natočená podľa bestselleru spisovateľa 
Dominika Landsmana. Ako to môže vyzerať, keď 
sa muž ocitne na materskej dovolenke?

Koľko toho o  sebe nesmieme vedieť, aby sme 
mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, 
rodičmi...? Stačí jeden večer a z dobrých známych 
sa stanú neznámi. V horkosladkej komédii Známi 
neznámi (ČR, 2021) natočenej podľa slávnej 
predlohy, ktorú s  úspechom adaptovali filmári 
aj v  Taliansku či Nemecku, excelujú slovenské 
a  české herecké hviezdy Táňa Pauhofová, Klára 
Issová, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, Tomáš 
Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková 
a Sväťo Malachovský.

Ako to dopadne, keď sa bohovia začnú pliesť 
do  života ľuďom a  ľudia do  života bohom? 
Dozviete sa v  novej rozprávke Najväčší dar (ČR, 
2021), v  hlavných úlohách sa predstavia Bolek 
Polívka, Sabina Rojková, Chantal Poullain, Anna 
Polívková, Petr Čtvrtníček, či Pavel Nový.

Od autora bestselleru Psia duša prinesieme 
ďalší krásny rodinný film o  ceste plnej psích 
dobrodružstiev s názvom Psí domov (A Dog‘s Way 
Home, USA, 2019).

Dwayne Johnson v  dobrodružnom kinohite 
Jumanji: Ďalší level (Jumanji: The Next Level, USA, 
2019) zistí, že Jumanji viac nie je len džungľa, ale 
aj horúce púšte či zasnežené pohoria s  novými, 
nebezpečnými nástrahami.

Komiksových fanúšikov poteší Gal Gadot v novinke 
Wonder Woman 1984 (USA, 2020), s  ktorou sa 
posunieme do  osemdesiatych rokov a  budeme 
spolu s  ňou čeliť dvom novým nepriateľom – 
Maxovi Lordovi a Gepardici.

VEĽKÉ FILMOVÉ
A SERIÁLOVÉ
PREMIÉRY



Na obrazovky TV  Markíza sa dostanú aj ďalšie 
komiksové snímky Vtáky noci a  fantastický 
prerod jednej Harley Quinn (Birds of Prey and the 
Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, 
USA 2020) so  skvelou Margot Robbie v  hlavnej 
úlohe, či Spider-Man: Návrat domov (Spider-Man: 
Homecoming, USA, 2017), v  ktorom sa v  úlohe 
Petra Parkera predstavil talentovaný Tom Holland.
Rančer Jim v  podaní nestarnúceho Liama 
Neesona sa v akčnom trileri Posledný výstrel (The 
Marksman, USA, 2021) na arizonských hraniciach 
stáva nepravdepodobným obrancom mladého 
mexického chlapca, zúfalo utekajúceho pred 
zabijakmi kartelu, ktorí ho prenasledovali do USA.

Všetky romantické duše si nepochybne podmaní 
trojica mimoriadne populárnych kinohitov 
s  názvami After: Bozk (After, USA, 2019), After: 
Sľub (After We Collided, USA, 2020) a  After: 
Tajomstvo (After We Fell, USA, 2021).

Filmoví fajnšmekri ocenia najnovšiu adaptáciu 
slávneho romantického románu Malé ženy (Little 
Women, USA, 2019).

Talentované, akčné a  zvodné špiónky musia 
zachrániť svet pred novou hrozbou, pričom 
dôverovať môžu jedine sebe a svojim schopnostiam 
v novom prevedení akčnej dobrodružnej komédie 
Charlieho anjeli (Charlie‘s Angels, USA, 2019).

Muži v  čiernom odnepamäti chránia našu Zem 
pred vesmírnou háveďou. V novom dobrodružstve 
Muži v čiernom: Globálna hrozba (Men in Black: 
International, USA, 2019) však stoja proti hrozbe, 
s akou sa ešte nestretli: zradcovi v  ich vlastných 
radoch.

Pre deti, ale tiež pre dospelých s dušou dieťaťa, sme 
si na  rok 2022 pripravili aj vynikajúce animované 
filmy Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 
(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, USA/
Južná Kórea, 2018), Angry Birds vo filme 2 (The 
Angry Birds Movie 2, USA, 2019), či Králik Peter 
(Peter Rabbit, USA/Austrália, 2018).



NCIS XVIII.
NCIS XVIII. • USA • 2020 – 2021
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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 viac ako štyri stovky epizód a pribúdajú ďalšie. Markíza ponúkne premiérovú 
18. sériu, ktorá sa v  Amerike vysielala len nedávno, v  sezóne 2020/2021. Sledovalo ju v  priemere 
12,5 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 1,2 %.

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: James Whitmore Jr., Rocky Carroll, Michael Zinberg a ďalší

HRAJÚ: Mark Harmon, David McCallum, Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello, Brian Dietzen, Diona Reasonover,  

 Rocky Carroll, Wilmer Valderrama a ďalší

ŽÁNER:  kriminálny seriál



ATRAKTÍVNE
FILMY A SERIÁLY
Bohatá bude v roku 2022 aj ponuka atraktívnych 
romantických filmov plných lásky, vášne 
a silných emócií na obrazovkách televízie Doma. 
Spomeňme tituly ako Svadba pána Darcyho 
(Marrying Mr. Darcy, USA, 2018), Very Valentine 
(USA, 2019), Veľká noc v  utajení (Easter Under 
Wraps, USA, 2019), či Slepý (Blind, USA, 2017).

Chýbať nebude ani široký výber emotívnych 
rodinných filmov, skutočných príbehov 
a  strhujúcich trilerov, ponúkneme snímky ako 
Materský cit (Angel of Mine, Austrália/USA, 2019), 
Nebo nie je výmysel (Heaven is for Real, USA, 
2014), Emma‘s Chance (USA, 2016), Kocúr Bob 
(A Street Cat Named Bob, Veľká Británia, 2016), 
Novembroví vrahovia (November Criminals, USA, 
2017), Unesené bábätko (Born and Missing, USA, 
2017), či Verte mi: Únos Lisy McVeyovej (Believe 
Me: The Abduction of Lisa McVey, Kanada, 2018).



CHICAGO MED VI.
CHICAGO MED VI. • USA • 2020 –2021
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Seriály z lekárskeho prostredia sa, obzvlášť v tejto neľahkej dobe, na obrazovkách televízie Doma tešia 
vysokému diváckemu záujmu. Po  Dobrom doktorovi a  Nočnej službe sme priniesli ďalšiu atraktívnu 
novinku, najúspešnejší lekársky seriál súčasnosti Chicago Med. Ten pokračuje najnovšou 6. sériou.

Na materskom trhu v USA jej patrilo miesto v top 10 najsledovanejších nekáblových seriálov sezóny 
2020/2021, keď dosahovala sledovanosť 1,4 % v skupine 18 – 49. Celkovo si seriál obľúbilo 9,7 milióna 
Američanov, ktorí ho týždeň čo týždeň pozerali na stanici NBC.

Diváci môžu sledovať životné strasti a pracovné nasadenie zamestnancov najmodernejšej a zároveň 
najvyťaženejšej nemocnice v  Chicagu. Predovšetkým tím odvážnych lekárov a  sestier, a  najmä ich 
nadšenie a odhodlanie pre svoje náročné poslanie, drží toto nemocničné zariadenie na nohách. Každý 
deň im na urgentný príjem prichádzajú jedinečné nové prípady, ktoré sú často inšpirované aktuálnymi 
skutočnými udalosťami v Chicagu.

RÉŽIA: Michael Waxman, Charles S. Carroll, Milena Govich a ďalší

HRAJÚ: Nick Gehlfuss, Torrey DeVitto, Yaya DaCosta, Dominic Rains, Brian Tee, Marlyne Barrett, S. Epatha Merkerson,  

 Oliver Platt a ďalší

ŽÁNER:  seriál z lekárskeho prostredia



CHICAGO FIRE IV. – VI.
CHICAGO FIRE IV. – VI. • USA • 2015 – 2018
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Po obrovskom úspechu seriálu z lekárskeho prostredia Chicago Med si diváci televízie Doma obľúbili aj 
príbehy chicagských hasičov a záchranárov v ďalšom seriáli od rovnakých tvorcov s názvom Chicago Fire. 
Teraz sa môžu tešiť rovno na tri premiérové série, ktoré im opäť umožnia nahliadnuť do každodenného 
života príslušníkov hasičského zboru, záchranárov a lekárov z 51. obvodu mesta Chicago.

Diváci majú príležitosť zoznámiť sa s často nadľudským bojom hrdinov všedných dní, ktorí pri plnení 
svojich úloh a  záchrane ľudských životov každodenne nasadzujú životy vlastné. Prostredníctvom 
realisticky vykreslených postáv je tak možné nahliadnuť aj do tajomstiev hasičského povolania, ako aj 
do osobných životov hlavných protagonistov. Seriál ukazuje, že medzi hasičmi, tak ako medzi ostatnými 
ľuďmi, nechýba súdržnosť, ale ani protiklady a okamihy napätia. Členovia tímu spolu tvoria rozmanitú, 
no blízku rodinu, ktorá si navzájom pomáha v ťažkých chvíľach.

V zámorí patrí Chicago Fire k hitom a najsledovanejším televíznym seriálom súčasnosti. V minulej sezóne 
dosahoval rating 1,5 % v komerčnej cieľovej skupine 18 – 49, o polovicu viac než bol sezónny priemer 
stanice NBC. Celkovo ho pravidelne sledovalo úctyhodných takmer 10,2 milióna divákov.

RÉŽIA: Reza Tabrizi, Joe Chappelle, Sanford Bookstaver a ďalší

HRAJÚ: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Kara Killmer, Christian Stolte, Eamonn Walker, Joe Minoso a ďalší

ŽÁNER:  dramatický seriál



DOBRÝ DOKTOR V.
THE GOOD DOCTOR V. • USA • 2021–2022
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Televízia Doma ponúkne najnovšie pokračovanie úspešného seriálu z lekárskeho prostredia. Slovenských 
fanúšikov čaká najčerstvejšia 5. séria, ktorá sa v Amerike vysiela len túto sezónu.

V minulej sezóne dosahoval Dobrý doktor v  zámorí sledovanosť 1,1 % v  komerčnej cieľovej skupine 
18 – 49, čo je pre stanicu ABC nadpriemer. Celkovo Dobrého doktora pozerávalo 7,1 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 pred pár rokmi stal najsledovanejším dramatickým 
seriálom na svete.

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.

RÉŽIA: Mike Listo, Steven DePaul, Nestor Carbonell, Freddie Highmore, David Shore a ďalší

HRAJÚ: Freddie Highmore, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Hill Harper, Richard Schiff, Christina Chang, Paige Spara a ďalší

ŽÁNER:  seriál z lekárskeho prostredia



NEW AMSTERDAM IV.
NEW AMSTERDAM IV. • USA • 2021–2022
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Na obrazovkách televízie Doma pokračuje americký seriálový hit z  lekárskeho prostredia. New 
Amsterdam v  zámorí sleduje 7 miliónov divákov a  v komerčnej cieľovej skupine 18 – 49 dosahuje 
1-percentnú sledovanosť. Stanica NBC mu verí natoľko, že si objednala nové epizódy až do roku 2023.

Seriál čerpá inšpiráciu z Bellevue, najstaršej verejnej nemocnice v Amerike. Hlavným hrdinom je nadaný 
a očarujúci doktor Max Goodwin, ktorý bol čerstvo zvolený do čela nemocnice. Goodwin je rozhodnutý 
odstrániť všetku byrokraciu a  pokúsiť sa poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť pre všetkých.  
Ale ako to môže dosiahnuť práve on? Doktori a ostatný personál už toto všetko počuli mnohokrát. 
Goodwin však neberie “nie” ako odpoveď, pokúsi sa rozhýbať stojaté vody a vdýchnuť nemocnici nový 
život. Ide totiž o  jediné miesto na svete, ktoré je schopné liečiť pacientov s Ebolou, väzňov z  jednej 
z najhorších väzníc na svete, aj prezidenta USA pod jednou strechou. Chce nemocnicu vrátiť na výslnie 
a zaistiť jej stále miesto na mape.

RÉŽIA: Michael Slovis, Darnell Martin, Peter Horton a ďalší

HRAJÚ: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine a ďalší

ŽÁNER:  seriál z lekárskeho prostredia



LOVE IS IN THE AIR
SEN ÇAL KAPIMI • TURECKO • 2020–2021
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Turecký seriálový hit uplynulej sezóny prichádza na Slovensko. Eda Yildiz je mladá krásna kvetinárka, ktorá 
sama investovala do svojho vzdelania. Tvárou v tvár musí čeliť problému, keď jej zrušia medzinárodné 
štipendium. Bez neho nebude môcť pokračovať v štúdiu a zostane jej iba maturita... Za všetko môže 
jeden muž – bohatý a atraktívny architekt Serkan Bolat. Serkan navrhne Ede, že jej štipendium vráti, 
keď bude dva mesiace predstierať, že je jeho snúbenica. Hoci Eda šokujúcu ponuku najprv odmietne, 
napriek svojej nenávisti k  tomuto mužovi, je neskôr donútená Serkanov návrh prijať. Kým spoločne 
predstierajú, že sú zasnúbení, začne sa medzi nimi rozvíjať vášnivý a turbulentný vzťah. Pretože láska je 
zložitá a preto je taká úžasná...

RÉŽIA: Ender Mıhlar, Yusuf Pirhasan, Altan Dönmez

HRAJÚ: Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel,  

 Çağrı Çıtanak, Elçim Afacan a ďalší

ŽÁNER:  romantický komediálny seriál



LIFELINE
SEN ANLAT KARADENIZ • TURECKO • 2018–2019
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Jeden z najsilnejších a najemotívnejších tureckých príbehov posledného desaťročia, príde v roku 2022 
aj na obrazovky televízie Doma.

Spoznajte príbeh Nefes, ktorú ako 16-ročnú vydal jej otec za bohatého Vedata a porodila mu syna 
Yigita. Jej manžel ju však fyzicky týra a ona sníva o úteku so  svojím synom ďaleko od násilníckeho 
manžela. Všetky jej pokusy však končia ešte väčším násilím. Nefesin muž Vedat je totiž psychopat, 
ktorý ju všetkými možnými spôsobmi zneužíva, pretože ho Nefes nemiluje. Vždy vidí chybu na druhých 
a nikdy neprevezme zodpovednosť za  svoje činy. V  jednom okamihu sa ale Nefes nakoniec podarí 
utiecť a podporu nájde u mladého a odvážneho mladíka Tahira, syna rodiny, ktorá pochádza z oblasti 
Čierneho mora a zaoberá sa stavbou lodí. Tahir nemá rád rodinnú prácu, miluje však more, neznáša 
nespravodlivosť a nemá rád, keď ľudia trpia... Tahir sa tak stane Nefesiným a Yigitovým záchrancom. 
Ale Vedat sa svojej ženy a syna nemieni len tak ľahko vzdať...

RÉŽIA: Emre Karabuşak, Osman Sınav

HRAJÚ: Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman a ďalší

ŽÁNER:  dramatický seriál



FILMY A SERIÁLY
PLNÉ AKCIE 
A NAPÄTIA
Diváci televízie Dajto sa aj naďalej môžu tešiť 
na  každodenné večerné kino plné skvelých 
akčných filmov a  napínavých trilerov ako 
Nesmrteľný (Self/less, USA, 2015), Útok na Paríž 
(Bastille Day, VB/Francúzsko/USA, 2016), Justice 
League (USA, 2017), Posledné zúčtovanie (Final 
Score, USA, 2018), Balkánska pomsta (Kill‘em 
All, USA, 2017), Ninja 2: Pomsta (Ninja: Shadow 
of a  Tear, USA-Thajsko, 2013), Gunman: Muž 
na  odstrel (The Gunman, USA/Španielsko/
Francúzsko, 2015), Toxic Shark (USA, 2017), 
S.W.A.T.: Under Siege (USA, 2017), Vojak 5: Bojové 
pole (The Marine 5: Battleground, USA, 2017), The 
Marine 6: Close Quarters (USA, 2018), Sniper 
6 (Sniper: Ghost Shooter, USA, 2016), Sniper 7 
(Sniper: Ultimate Kill, 2017), či Nakazení: Pacient 
nula (Patient Zero, Veľká Británia, 2018).



S.W.A.T. V.
S.W.A.T. V. • USA • 2021–2022

picture
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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 5. séria S.W.A.T., ktorá sa v USA vysiela práve teraz. Seriál plný akcie 
sa teší priazni divákov aj kritiky. Vyslúžil si tri nominácie na Emmy za kaskadérske výkony.

RÉŽIA: Billy Gierhart, Guy Ferland, Larry Teng, Douglas Aarniokoski a ďalší

HRAJÚ: Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny Johnson, Jay Harrington, David Lim, Patrick St. Esprit a ďalší

ŽÁNER:  akčný seriál



NCIS: LOS ANGELES XII.
NCIS: LOS ANGELES XII. • USA • 2020–2021
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Viac než 7,8 milióna divákov 2+ s ratingom 0,9 % v skupine 18 – 49 pozeralo dvanástu sériu NCIS: Los 
Angeles v domácej Amerike a čoskoro príde v premiére aj na Dajto.

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 zmiznutie ruského bombardéra, vojenské tajomstvá, smrť námorníka 
či únos doktora, ktorého výskum môže byť zneužitý ako zbraň.

RÉŽIA: Tony Wharmby, Terrence O‘Hara, Dennis Smith a ďalší

HRAJÚ: Chris O‘Donnell, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Barrett Foa, LL Cool J, Linda Hunt a ďalší

ŽÁNER:  kriminálny seriál



MLADÝ SHELDON IV.
YOUNG SHELDON IV. • USA • 2021–2022
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Skvelý sitkom Teória veľkého tresku sa dočkal svojho veľkého finále, ale príbeh Sheldona Coopera 
z obrazoviek nezmizol. V prequeli Mladý Sheldon sa tvorcovia pozrú na Sheldonovo detstvo. Na naše 
obrazovky prichádza najnovšia 4. séria.

V Amerike prináša Mladý Sheldon skvelé výsledky sledovanosti. V minulej sezóne si pripísal rating 1,2 % 
v komerčne zaujímavej skupine 18 – 49 a celkovo ho sledovalo takmer 9,5 milióna divákov. Výborne sa 
predáva i na medzinárodné trhy a napríklad nemecká ProSieben premiéry nasadzuje do prime-timu.

Seriál od tvorcu Teórie veľkého tresku Chucka Lorra ukazuje Sheldona Coopera ako malého 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: Jaffar Mahmood, Alex Reid, Chris Koch a ďalší

HRAJÚ: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts a ďalší

ŽÁNER:  komediálny seriál



MYŠLIENKY VRAHA XV.
CRIMINAL MINDS XV. • USA • 2020
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Elitný tím FBI sa po 15 sezónach lúči s divákmi. Úplne poslednú sériu Myšlienok vraha uvidíte v slovenskej 
premiére práve na  našich obrazovkách. V  zámorí si pripísala výbornú 8-miliónovú sledovanosť 
a v reklamne zaujímavej skupine 18 – 49 dosahovala takisto pre CBS nadpriemerný rating 1,4 %.

Myšlienky vraha boli stálicou nielen v USA či na Slovensku, ale výborne fungovali napríklad aj na takom 
ťažkom trhu ako Nemecko. 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 centre diania je tím FBI, ktorý́ sa pokúša vžiť do myslenia zločincov, predvídať ich ďalšie kroky a zastaviť 
ich skôr, než̌ znova zaúradujú́. V tíme sú veteráni kriminalistiky, špecialista na obsesívne zločiny, génius, 
ale aj pracujúca matka či počítačová expertka.

RÉŽIA: Glenn Kershaw, Edward Allen Bernero, Alec Smight a ďalší

HRAJÚ: Joe Mantegna, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Daniel Henney, Adam Rodriguez,  

 Paget Brewster a ďalší

ŽÁNER:  kriminálny seriál



MANIFEST II.
MANIFEST II. • USA • 2020
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Čo sa stalo s pasažiermi letu, ktorý na niekoľko rokov zmizol z radarov? Na túto otázku kúsok po kúsku 
skladá odpoveď seriál Manifest. V  slovenskej premiére teraz prinesieme 2. sériu, s  ktorou v  zámorí 
na  stanici NBC dosahoval výbornú sledovanosť 1,5  % v  komerčnej cieľovej skupine a  celkovo ju 
pozerávalo nadpriemerných 7,7 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 väčším 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: Dean White, Craig Zisk, Paul Holahan, Marisol Adler, Michael Smith, Claudia Yarmy a ďalší

HRAJÚ: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur a ďalší

ŽÁNER:  mysteriózny seriál



WHISKEY CAVALIER
WHISKEY CAVALIER • USA • 2019
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Dajto si pre seriálových fanúšikov prichystalo ďalšiu premiéru. Hlavnými hrdinami sú agent FBI a agentka 
CIA, ktorí zachraňujú svet v  odľahčenej akčnej novinke Whiskey Cavalier. Po  emotívnom rozchode 
so snúbenicou priradia agenta FBI s krycím menom Whiskey Cavalier k agentke CIA Frankie Trowbridge. 
Spoločne vedú tím špiónov. Aj keď sa neustále o niečo doťahujú a sporia, musia spolupracovať. Sú totiž 
tými najlepšími v brandži a vo dvojici môžu dokázať skvelé veci.

Zaujímavosťou je, že seriál sa natáčal u našich susedov v Prahe.

RÉŽIA: Peter Atencio, Jon East, Romeo Tirone a ďalší

HRAJÚ: Scott Foley, Lauren Cohan, Tyler James Williams, Josh Hopkins, Vir Das, Ana Ortiz a ďalší

ŽÁNER:  akčný komediálny seriál





VOYO

98   •   VOYO

Pestrú ponuku pre svojich predplatiteľov pripravila 
na  rok 2022 aj najobľúbenejšia slovenská 
streamovacia služba VOYO. Už teraz na  nich 
čaká viac než 1 300 titulov a celkovo 11 000 hodín 
zábavy. Každý týždeň pribúda až päť noviniek. 
Okrem obľúbených programov TV  Markíza 
a tureckých seriálov, ktoré sú na VOYO dostupné 
skôr ako v  TV, ponúka čoraz úspešnejšia 
platforma aj množstvo filmov a seriálov pre deti 
aj dospelých.

Diváci si môžu ich sledovanie vychutnávať 
kedykoľvek a  kdekoľvek, úplne bez reklám 
a z akéhokoľvek zariadenia – telefónu, tabletu, 
počítača alebo televízie – dokonca na  dvoch 
zároveň. Stačí len mať dostatočne rýchle 
pripojenie na internet.

VOYO prešlo v  novembri 2020 kompletným 
vizuálnym, technologickým aj obsahovým 
relaunchom. Predplatitelia si tak odvtedy 
môžu vychutnávať všetky výhody moderného 
používateľského prostredia, ktoré bolo vytvorené 
v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi. Ich počet 
za  posledné mesiace rastie doslova raketovým 

tempom, medziročne si VOYO polepšilo až 
o neuveriteľných 650 %. Neustále však pracujeme 
na  ďalších inováciách a  pridávaní nových 
používateľských funkcií.

Čoraz lákavejšie je VOYO aj po obsahovej stránke, 
v roku 2022 prinesie 2. sériu najvzrušujúcejšej 
zoznamovacej reality šou Love Island a  každý 
týždeň hneď niekoľko atraktívnych premiérových 
filmov a  seriálov. Športových fanúšikov bude aj 
naďalej tešiť kompletná futbalová Fortuna liga, 
galavečery najprestížnejších MMA organizácií, či 
zápasy najlepšej hokejovej ligy na svete – NHL.

VOYO navyše v priebehu najbližších dvoch rokov 
chystá 16 – 20 úplne nových formátov pôvodnej 
tvorby (VOYO Originály), ktoré diváci neuvidia 
nikde inde. Pôjde primárne o hranú tvorbu rôznych 
žánrov – reálne kriminálne prípady, skutočné ľudské 
príbehy, komediálne, kriminálne, či dramatické 
tituly. Prvou lastovičkou bude v  novembri 2021 
trojdielna miniséria s  názvom Prípad Roubal, 
ktorá je inšpirovaná skutočnými udalosťami 
a  činmi jedného z  najväčších sériových vrahov 
československej histórie Ivana Roubala.

ČORAZ ÚSPEŠNEJŠIE A OBSAHOVO BOHATŠIE VOYO

MEDZIROČNÝ NÁRAST POČTU 
PREDPLATITEĽOV O VIAC NEŽ 650 %

AŽ 5 NOVÝCH TITULOV 
TÝŽDENNE

V PRIEMERE SI PREDPLATITELIA 
POZRÚ 27 HODÍN OBSAHU MESAČNE

VYŠE 11 000 HODÍN
DOSTUPNÉHO OBSAHU

VIAC NEŽ 1 300 RÔZNYCH 
TITULOV V 15 300 EPIZÓDACH

VOYO V ČÍSLACH



EXKLUZÍVNY
PRÉMIOVÝ
OBSAH
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PRÍPAD ROUBAL
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Streamovacia služba VOYO vstupuje do úplne novej éry z hľadiska ponúkaného obsahu. Už v piatok, 
26. novembra 2021, uvedie pod hlavičkou VOYO Originál premiéru prvého projektu, ktorý je vyrobený 
exkluzívne pre túto čoraz obľúbenejšiu platformu. Miniséria s  názvom Prípad Roubal je inšpirovaná 
skutočnými udalosťami a činmi jedného z najväčších sériových vrahov československej histórie Ivana 
Roubala. V réžii Terezy Kopáčovej ho stvárňuje český herec Hynek Čermák.

Hlavnou postavou príbehu je Daniela (Kamila Trnková), koncipientka Roubalovho obhajcu, advokáta 
Hynka Pokorného (Jan Čenský), ktorá v  priebehu procesu s  Roubalom rieši veľkú morálnu dilemu: 
Má sa aj naďalej angažovať v prípade klienta, ktorý sa jej hnusí a o ktorého vine je jednoznačne 
presvedčená? Alebo má naopak porušiť profesijné zásady, vydať orgánom činným v trestnom konaní 
dôkazy usvedčujúce klienta, a pripraviť sa tak o budúcu kariéru elitnej advokátky, ku  ktorej vďaka 
svojim ambíciám a inteligencii mieri?

RÉŽIA: Tereza Kopáčová • SCENÁR: Tomáš Bombík, Zdeněk Jecelín, Václav Hašek • PRODUCENT EVOLUTION FILMS: Pavel Berčík, 

Ondřej Zima • PRODUCENT TV NOVA: Michael Bütow • VÝKONNÝ PRODUCENT: Martina Stránská • HLAVNÝ KAMERAMAN: Pavel 

Berkovič • STRIH: Michal Hýka • SOUND DESIGN: Radim Hladík • HUDBA: Jiří Hájek • ARCHITEKT: David Voborský • KOSTÝMY: 

Pavel Berkovič • MASKY: Barbora Potužníková • HRAJÚ: Kamila Trnková, David Švehlík, Dagmar Havlová Veškrnová, Hynek 

Čermák, Vojtěch Vodochodský, Jiří Roskot, Helena Dvořáková, Cyril Dobrý, Regina Rázlová, Jitka Sedláčková, Ladislav Hampl 

a ďalší



DIEVČA MENOM 
„JITŘNÍ ZÁŘE“
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Túto jeseň sa začalo natáčanie minisérie inšpirovanej skutočnými prípadmi s názvom Dievča menom 
„Jitřní záře“. Exkluzívne pre VOYO, pod značkou VOYO Originál, ju v  produkcii spoločnosti Bionaut 
Works režíruje Dan Wlodarczyk. Miniséria sleduje príbeh rodiny Junkovcov, ktorým sociálka odoberie 
osemmesačnú dcéru, pretože alternatívny život vyznávajúca rodina jej dala „nepovolené“ meno „Jitřní 
záře“. Po zásahu ombudsmanky sa dievčatko rodine vrátilo, ale kauza si už žije vlastným životom. Médiá 
situáciu interpretujú ako stret malomeštiackych úradníkov využívajúcich byrokratický formalizmus 
na  skomplikovanie života tým, ktorí sa im jednoducho nepáčia. Alternatívny životný štýl Junkovcov 
skrátka provokuje.

„Jitřní záře“ sa tak čoskoro stáva symbolom svojvôle štátneho aparátu voči nekonformným postojom, 
a zároveň symbolom občianskeho vzdoru. Kde sú hranice medzi normálnym a alternatívnym? Kde sa 
začína a končí sloboda jedinca rozhodovať o tom, aký život a podľa akých pravidiel povedie? Ako má, 
alebo musí štát zasahovať do rodičovských práv? Tieto a mnoho ďalších otázok otvorí nová miniséria 
vznikajúca pod značkou VOYO Originál. Premiéra na VOYO je naplánovaná na jarnú sezónu 2022.

NÁMET: Dan Wlodarczyk • SCENÁR: Hana a  Dan Wlodarczykovci • RÉŽIA: Dan Wlodarczyk • KAMERA: Pavel Berkovič • 

ARCHITEKT: Libor Franěk • KOSTÝMOVÁ VÝTVARNÍČKA: Eva Kotková • MASKY: Vilém Persey • KREATÍVNA PRODUCENTKA TV 

NOVA: Lenka Szántó • VÝKONNÝ PRODUCENT TV NOVA: Tomáš Luňáček • PRODUCENT BIONAUT: Vratislav Šlajer • VÝKONNÝ 

PRODUCENT BIONAUT WORKS: Vlaďka Poláčková • HRAJÚ: Jan Plouhar, Petra Bučková, Veronika Žilková, Pavel Nový, Pavel 

Zedníček, Yvona Stolařová, Valentýna Bečková, Klára Cibulková, Jana Janěková, Halka Třešňáková a ďalší



GURU
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Trojdielna miniséria, ktorá bude uvedená pod značkou VOYO Originál, je inšpirovaná skutočnými 
udalosťami a vyjadruje sa k veľmi aktuálnej téme – zneužitie nadradeného postavenia k znásilneniu či 
obdobnému sexuálnemu útoku, v tomto prípade na pôdoryse tradičného modelu muž – žena. V prvom 
pláne divák sleduje mladú ženu, ktorá sa znásilnenia rozhodne oznámiť na polícii. Čo všetko ju v takom 
prípade čaká? Je vôbec možné, aby sa domohla spravodlivosti? Čo to urobí s jej psychikou? Ako bude 
reagovať jej okolie?

Mladé dievča Alice (Anna Fialová) sa dlhodobo nachádza v nezávideniahodnej osobnej aj sociálnej 
situácii. Ako jedno z východísk sa jej javia pravidelné návštevy na prvý pohľad terapeutických lekcií, 
ktoré prevádzkuje guru (Vojtěch Kotek) so  svojou spolupracovníčkou Klárou (Kristýna Podzimková).  
Pod príťažlivým obalom ezoterickej výučby sa však skrýva niečo oveľa temnejšieho.

Rozprávanie minisérie začína vo chvíli, keď sa Alice rozhodne oznámiť na polícii znásilnenie, ktoré na nej 
spáchal práve guru. Vyšetrovateľka Petra (Zuzana Stivínová) je k nej a jej príbehu spočiatku nedôverčivá, 
na tele obete totiž po sexuálnom útoku neexistujú viditeľné stopy. Postupne ale v rámci pátrania začne 
odkrývať skutočnosti, ktoré zostavujú hrozný obraz toho, ako dlho a na koľkých obetiach guru násilie 
na ženách páchal. Okrem polície sa potom spravodlivosť snaží vziať do vlastných rúk aj sama Alice, 
keď sa rozhodne ďalšie možné obete gurua a jeho praktík kontaktovať sama. Dovolajú sa poškodené 
dievčatá a ženy spoločnými silami spravodlivosti a budú guru a jeho spoločníčka odsúdení?

Trojdielna miniséria atraktívnym spôsobom kombinuje prvky sociálnej drámy a trileru a prostredníctvom 
týchto žánrov sa vyjadruje k téme veľmi aktuálnej pre súčasnú spoločnosť.

AUTORI PROJEKTU: Jan Coufal, Filip Bobiňski, Petr Šizling • NÁMET: Hana Roguljič • SCENÁR: Jan Coufal • RÉŽIA: Biser Arichtev • 

PRODUCENT TV NOVA: Michael Bütow • PRODUCENT DRAMEDY PRODUCTIONS: Filip Bobiňski • HRAJÚ: Vojtěch Kotek, Kristýna 

Podzimková, Anna Fialová, Zuzana Stivínová, Lucie Štěpánková, Jiří Roskot, Alžběta Malá, Vasil Fridrich, Denisa Barešová, Michal 

Isteník, Adéla Petřeková a ďalší



IVETA
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Túto jeseň sa začalo natáčanie minisérie mapujúcej začiatok kariéry Ivety Bartošovej. V réžii Michala 
Samira si hlavnú rolu jednej z najslávnejších českých speváčok zahrá Anna Fialová, do úlohy Petra 
Sepéšiho bol obsadený Vojtěch Vodochodský. Trojdielna séria vzniká exkluzívne pre VOYO pod značkou 
VOYO Originál a jej uvedenie je naplánované na rok 2022.

Bola jedinečným hlasom svojej generácie, romantickou princeznou československého popu, v druhej 
polovici osemdesiatych rokov sa stala zjavením na  tuzemskej hudobnej scéne. Dej sleduje Ivetu 
Bartošovú od doby jej detstva, kedy spolu so svojou sestrou začína navštevovať školský zbor, cez úspechy 
na hudobných súťažiach a odchod do Prahy a následnú cestu ku sláve, ktorú dosiahla najmä vďaka 
spolupráci so spevákom Petrom Sepéšim. Zo dňa na deň sa zo speváckej dvojice stávajú obdivovaní 
miláčikovia národa. Okrem exponovaného vzťahu so svojím speváckym kolegom sa miniséria zameria 
aj na Ivetin rodinný život. Miniséria vzniká so súhlasom speváčkinej rodiny.

SCENÁR A RÉŽIA: Michal Samir • PRODUCENTI: Matěj Chlupáček, Maja Hamplová • KAMERA: Martin Douba • VÝPRAVA: Milan 

Býček • KOSTÝMOVÁ VÝTVARNÍČKA: Jarmila Dunděrová • MASKY: Lenka Nosková • STRIH: Pavel Hrdlička • HUDBA: Karel 

Havlíček • HRAJÚ: Anna Fialová, Vojtěch Vodochodský, Eliška Křenková, Igor Chmela, Alena Mihulová, Miroslav Hanuš a další
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NÁRODNÁ HÁDZANÁ
Silný autorský a tvorivý tím, atraktívna téma a absolútne špičkové herecké obsadenie – to je Národná 
hádzaná, ktorá vzniká pod značkou VOYO Originál. Dej nového 8-dielneho komediálneho seriálu sa 
točí okolo skupinky priateľov, ktorí pomaly začínajú prichádzať o ambície, mladícku energiu i o zdravie. 
V  spomienkach sa upínajú k  zlatým časom, kedy v hlbokých deväťdesiatych rokoch ich tím vyhral 
šampionát v Národnej hádzanej. V športovej disciplíne, ktorá je upravenou, českou verziou tradičnej 
hádzanej. Športu, ktorí mnohí – a najmä potom hrdinovia nového seriálu – považujú za jeden z najväčších 
prínosov Česka, resp. Československa svetu. Hneď vedľa Antonína Dvořáka a pivného ležiaka.

Letargické plynutie času na  malomeste je zrazu preč, keď príde pozvánka na  Svetový šampionát 
veteránov Národnej hádzanej na  Slovensku. Odkvitnutí hádzanári tak musia zabudnúť na  rutinu 
i pohodlie, začať trénovať a celkovo sa dať trochu dokopy. „Lopta v ruke, národka v srdci“ a predovšetkým 
však celoživotné kamarátstvo prevedie partičku svojráznych športovcov neľahkou cestou na Svetový 
šampionát. Hlavnú úlohu v seriáli stvárni obľúbený český herec Michal Suchánek, ktorý je podpísaný aj 
pod scenárom, premiéra na VOYO je naplánovaná na začiatok roku 2022.

PRODUCENTI: Jan Hlavsa, Martin Tošenovský • NÁMET: Daniel Strejc • KREATÍVNI PRODUCENTI: Tomáš Vach, Daniel Strejc 

• KREATÍVNY PRODUCENT TV NOVA: Lenka Szántó • RÉŽIA: Vladimír Skórka, Michal Suchánek • KAMERA: Jan J. Filip • 

SCENÁR: Michal Suchánek • STRIH: Matěj Jankovský • ARCHITEKT:Jan Pjena Novotný • KOSTÝMOVÁ VÝTVARNÍČKA: Terezie 

Dvořáková • UMELECKÁ MASKÉRKA: Klára Hubalová • HUDBA: Marcell – Marcel Procházka • MASJTER ZVUKU: Petr Stuchlík 

• POSTPRODUKCIA: PFX • PRODUKCIA: Unit and sofa Praha, One MOVie • HRAJÚ: Michal Suchánek, Václav Neužil, Martin 

Pechlát, Jakub Špalek, Petr Vršek, Jiří Langmajer, Marek Taclík, Filip Červenka, Filip Kaňkovský, Luboš Veselý, Veronika Žilková, Jitka 

Sedláčková, Linda Rybová, Jitka Schneiderová, Hana Igonda Ševčíková, Berenika Suchánková, Sára Rychlíková a ďalší



ATRAKTÍVNA FILMOVÁ 
A SERIÁLOVÁ PONUKA
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VOYO prinesie svojim predplatiteľom v roku 2022 ešte viac filmov a seriálov. Z atraktívnych noviniek 
spomeňme turecký seriálový hit Moja sladká lož (Benim Tatlı Yalanım), severský dramatický seriál 
Zaslepení (Fartblinda), či osvedčené tituly ako Sultán (Muhteşem Yüzyıl) a Rebeli (Rebelde).

Rozsiahlu filmovú ponuku služby VOYO budúci rok ešte viac obohatia vynikajúce premiérové tituly ako 
Čarovná Poly (Poly), Narušený (Unhinged), Yakari – Veľkolepá cesta (Yakari, a Spectacular Journey), 
Bež! (Run), Macher na 30 dní (30 jours max), či Security.

Chýbať nebudú ani obľúbené a divácky úspešné, hviezdne obsadené snímky z lineárneho vysielania 
ako Zabijakov osobný strážca (The Hitman‘s Bodyguard), Psia duša (A Dog‘s Purpose), Americký 
zabijak (American Assassin), Obyčajná tvár (Wonder), Popoluška zo  supermarketu (Second Act), 
Anjel pomsty (Peppermint), Mrazivá pomsta (Hard Powder), či Dokonalá lúpež (Den of Thieves).

Na svoje si prídu aj milovníci romantických filmov vďaka premiérovým titulom z  dielne americkej 
stanice Hallmark Channel ako Princezná z  New Jersey (Royally Ever After), A  Summer Romance, 
Recipe for Love, Autumn Dreams, Rome in Love, All Things Valentine, On the 12th Date of Christmas, 
či Love Takes Flight.

V štádiu rokovaní je aktuálne množstvo ďalších atraktívnych filmových aj seriálových titulov, ktoré 
budú v priebehu roka 2022 priebežne pribúdať do ponuky služby VOYO.



LOVE ISLAND
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Veľkolepá česko-slovenská verzia celosvetovo úspešnej zoznamovacej reality šou Love Island túto 
jeseň značne zarezonovala, výrazne oslovila najmä mladé publikum a zabezpečila skokový nárast 
počtu predplatiteľov služby VOYO. Skupina mladých ľudí zo Slovenska a Česka si tak bude aj v roku 
2022 v nádhernej vile na Kanárskych ostrovoch tri mesiace nielen užívať slnko, more a spoločné úlohy 
a hry, ale pod dohľadom televíznych kamier hlavne hľadať lásku svojho života. A keď sa k tomu na konci 
pridá aj atraktívna finančná výhra, je jasné, že o zábavu bude opäť postarané. Počas šou Love Island 
spolu súťažiaci flirtujú, tvoria páry, niekedy ich zase rozbíjajú, zbližujú sa či formujú spojenectvá, a to 
všetko s jasným cieľom – nájsť lásku svojho života a dostať sa so svojím miláčikom až do finále!

Reality šou vzniká v  spolupráci s  produkčnou spoločnosťou Paprika Studios, ktorá pre TV  Markíza 
vyrába napríklad aj seriálový megahit Pán profesor. Formát celosvetovo distribuuje britská spoločnosť 
ITV Studios, v ktorej zázemí na ostrove Gran Canaria prebieha nakrúcanie.

Nájde niekto zo súťažiacich partnera na celý život? Naozajstnú lásku? V hre sú nielen osudy a srdcia 
ostrovanov, ale aj poriadny balík peňazí! Kto si ho odnesie z ostrova lásky, budú môcť prostredníctvom 
mobilnej aplikácie priamo ovplyvniť aj samotní diváci.

Love Island je formát primárne určený pre streamovaciu službu VOYO, s časovým odstupom ho však 
môžu sledovať aj diváci TV Markíza.

ŽÁNER: zoznamovacia reality šou

MODERÁTORKA: Nikol Moravcová

DRAMATURG: Jakub Lauko

SHOWRUNNER: Kristóf Rubin

VÝKONNÝ PRODUCENT: Réka Benyovszky

KREATÍVNI PRODUCENTI: Samuel Jaško, Jan Bors

RÉŽIA: Marína Mlkvá, Marcela Mannelli Vošková, Jan Březina, Ivan Huljak



FORTUNA LIGA
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VOYO sa počnúc týmto letom stalo novým domovom najlepšieho slovenského futbalu. Najmenej tri 
sezóny bude ponúkať všetkých 192 až 197 zápasov Fortuna ligy v sezóne.

Televízne zápasy sú snímané na 9 kamier, ďalšie minimálne na 3, v rovnakej kvalite si ich budú môcť 
fanúšikovia vychutnať na televíznych obrazovkách aj na VOYO. Všetky zápasy sú zároveň vo Full HD 
kvalite a o atmosféru sa starajú aj profesionálni komentátori a futbaloví experti.

Športová redakcia TV Markíza pripravuje v spolupráci s Úniou ligových klubov ku každému televíznemu 
zápasu, ktoré sú okrem služby VOYO súbežne vysielané na  staniciach Nova Sport (vybraný zápas 
každý piatok) a Dajto (vybraný zápas každú nedeľu), aj atraktívne sprievodné štúdiá. Moderátor si 
do štúdia zakaždým pozýva zaujímavého hosťa z radov futbalových expertov.

Všetko podstatné z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže prináša každý týždeň magazín s názvom 
GÓÓÓL! a ponuku dopĺňa aj zaujímavá futbalová talkshow V polčase. Chýbať nebudú ani pravidelné 
súťaže Gól mesiaca a VOYO Hráč mesiaca.



TO NAJLEPŠIE
ZO SVETA ŠPORTU
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Predplatitelia služby VOYO si budú môcť v  roku 2022 okrem kompletnej futbalovej Fortuna ligy 
vychutnávať ďalšie exkluzívne galavečery najprestížnejšej MMA organizácie UFC, ako aj zápasy 
ostatných divácky obľúbených MMA organizácií Bellator, PFL či KSW.

Chýbať nebudú ani priame prenosy najsledovanejšej hokejovej súťaže sveta – NHL, najatraktívnejšie 
zápasy z každého kola českej futbalovej Fortuna ligy, napínavé duely z českej hokejovej Tipsport 
extraligy, či priame prenosy zo série tenisových turnajov ATP Tour 250.

V rámci predplatného VOYO je dostupné aj vysielanie prémiových športových staníc Nova Sport 1 
a Nova Sport 2 s ďalším atraktívnym obsahom (basketbalová NBA, seriál MotoGP, francúzska futbalová 
Ligue 1, anglický FA Cup a ligový pohár Carabao Cup, Major League Soccer či nemecká hádzanárska 
Bundesliga).
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NOVA SPORT 3 SK
NOVA SPORT 4 SK

Sales house skupiny Markíza sa už od 5. januára 
2022 rozšíri o  dve nové prémiové športové 
televízie s  názvami Nova Sport  3  SK a  Nova 
Sport 4 SK.

Samostatné distribučné feedy týchto staníc 
určené výlučne pre slovenský trh umožnia 
uspokojiť dopyt všetkých zadávateľov, ktorí 
svojou komunikáciou chcú zasiahnuť aktívnu, 
primárne mužskú cieľovú skupinu. Túto 
možnosť nepochybne ocenia aj stávkové 
spoločnosti, ktorým sa tak otvára mimoriadne 
atraktívny spôsob, ako svojou komunikáciou 
čo najefektívnejšie osloviť gro potenciálnych 
zákazníkov.

Stanice Nova Sport 3 a Nova Sport 4 odštartovali 
svoje vysielanie na  českom a  slovenskom trhu 

13. augusta 2021 a aj po oddelení distribučných 
feedov budú naďalej ponúkať totožný, extrémne 
silný a  atraktívny športový obsah. Jediným 
rozdielom budú sponzorské odkazy a  reklamné 
brejky so spotmi určenými pre danú krajinu.

Diváci staníc Nova Sport 3 SK a Nova Sport 4 SK 
si budú môcť vo  Full HD kvalite vychutnávať 
tie najprestížnejšie európske futbalové súťaže 
– Ligu  majstrov UEFA, taliansku Seriu  A, 
španielsku LaLigu, nemeckú Bundesligu a naďalej 
aj francúzsku Ligue 1. Programovú ponuku 
dotvárajú aj druhé najvyššie futbalové súťaže 
zo Španielska a Nemecka. 

NOVÉ STANICE NOVA SPORT 3 SK A NOVA SPORT 4 SK PRINÁŠAJÚ TO 
NAJLEPŠIE Z EURÓPSKEHO FUTBALU A REKLAMU IBA PRE SLOVENSKO

Nova Sport prináša okrem silnej športovej 
ponuky tiež bohatý sprievodný program, ktorý 
využíva aj úplne nové spravodajské štúdio a  tie 
najmodernejšie technológie.

Nové športové stanice na Slovensku už od prvého 
dňa šíria operátori Telekom a  DIGI Slovakia, 
do  svojej ponuky ich zaradila aj spoločnosť 

Orange Slovensko, pričom rokovania o distribúcii 
prebiehajú aj s ďalšími partnermi, aby sa tento 
skvelý, exkluzívny športový obsah dostal v  čo 
najbližšej dobe k čo najviac divákom.



ONLINE
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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.
Práve preto prejdú naše kľúčové portály Markiza.sk a TVnoviny.sk v dohľadnom čase na úplne novú 
technologickú platformu a podstúpia kompletný redizajn.

EŠTE EFEKTÍVNEJŠIA KOMUNIKÁCIA V ONLINE PROSTREDÍ
BEZPLATNÝ VIDEOARCHÍV MARKÍZA PLUS S MNOŽSTVOM 
BONUSOVÉHO OBSAHU

Jedným z pilierov online portfólia skupiny Markíza 
je bezplatný videoarchív s názvom Markíza Plus, 
ktorý ponúka možnosť pozrieť si všetky obľúbené 
seriály a  programy vždy po  uplynutí 24 hodín 
od ich odvysielania v TV a následne sú k dispozícii 
zadarmo až po dobu 7 dní.

Ponuku AVOD platformy Markíza Plus neustále 
rozširujeme aj o množstvo exkluzívneho bonusového 
obsahu k  populárnym seriálom 
a  reláciám z  vysielania TV  Markíza. Aj 
v  roku 2022 sa môžu jej návštevníci 
tešiť na  mimoriadne úspešnú online 
nadstavbu dlhoročne úspešnej reality 
šou Farma s  názvom Farma X-tra, 
v  ktorej moderátor Martin Šmahel 
rozoberá to najzaujímavejšie 
z  diania v  jednotlivých TV 
epizódach so svojimi atraktívnymi 
hosťami.

Pokračovania sa dočká aj špeciálna online relácia 
Love Island Extra v  ktorej dvaja moderátori, 
slovenská topmodelka Saša Gachulincová 
a český spevák a herec Vojtěch Drahokoupil, spolu 
s  pozvaným hosťom rozoberajú najdôležitejšie 
udalosti z aktuálneho diania v reality šou Love Island 
a sledujú reakcie na sociálnych sieťach. Súčasťou 
relácie sú zostrihy toho najzaujímavejšieho 
z  luxusnej vily na  Kanárskych ostrovoch, vtipné 

situácie, či sexi momenty.



ONLINE
Všetky exkluzívne zaujímavosti zo zákulisia fenomenálnej zábavnej šou divákom sprostredkuje špeciálny 
Tvoja tvár znie povedome Vlog. Jeho súčasťou bude aj bonusový obsah, ktorí diváci nebudú mať 
možnosť vidieť v TV epizódach – rozhovory so súťažiacimi, porotcami, hosťami šou, vtipné a zaujímavé 
postrehy priamo z centra diania.

Svoj online bonusový formát Extrémne premeny Slovensko – Operácie dostane opäť aj úspešná 
reality šou o chudnutí, sledovať bude životy jej účastníkov po skončení nakrúcania, vrátane zdravotne 
nevyhnutného chirurgického odstránenia prebytočnej kože.

Moderátorka Lucia Hlaváčková bude v obľúbenej online relácii Markíza Backstage aj v  roku 2022 
prinášať exkluzívne online rozhovory s tvárami TV Markíza, zaujímavé príspevky zo zákulisia vysielania, 
fotení a mnohé aktuálne novinky.

Každý utorok o  14:00 hod. prináša spravodajský portál TVnoviny.sk naživo online politickú diskusiu 
Na telo PLUS, v ktorej moderátor Michal Kovačič dáva priestor aj mediálne menej frekventovaným 
hosťom z  radov politikov, zástupcom mimo-parlamentných politických strán a hnutí, či fundovaným 
odborníkom.
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DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
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Deň otvorených dverí (DOD) je veľké letné podujatie, ktoré televízia Markíza organizuje už od svojho 
vzniku. Ide zároveň o  oslavu štartu vysielania dlhodobo najsledovanejšej a  najobľúbenejšej televízie 
na slovenskom trhu, ktorý sa datuje na sobotu 31. augusta 1996.

Davy návštevníkov do areálu Markízy každoročne pritiahne autogramiáda populárnych moderátorov 
a hercov z pôvodných seriálov, prehliadka štúdií, či atraktívny program na pódiu. Na divákov vždy čaká 
zaujímavý moderovaný program, vystúpenia hviezdnych hudobných interpretov a skupín, rôzne súťaže, 
atrakcie pre deti aj dospelých, či stánky s občerstvením a predajom rôznych suvenírov.

Dňom otvorených dverí pravidelne žije celé Slovensko, od dospelých až po úplne malé deti. Návštevníci 
neváhajú do  Záhorskej Bystrice merať aj cestu dlhú niekoľko stoviek kilometrov. Tí 

najskalnejší dokonca deň vopred stanujú na  parkovisku, aby sa na  prehliadku štúdií 
dostali medzi prvými.

Nezabúdame ani na tých, ktorí sa na DOD nemôžu prísť pozrieť osobne. Počas 
dňa vysielame za vysokého diváckeho záujmu niekoľko živých vstupov z diania 

v areáli, ako aj veľkú hodinovú pódiovú šou plnú známych a obľúbených tvárí 
z obrazovky.

O DOD prejavujú vysoký záujem aj médiá, po skončení eventu z neho 
TV Markíza benefituje nielen posilnením brandu, ale aj množstvom 

pozitívnych výstupov v slovenských periodikách.

Žiaľ, pandémia koronavírusu a  s tým súvisiace opatrenia nám 
už dva roky po sebe neumožnili organizáciu DOD. Veríme však, že 

v roku 2022 už bude situácia priaznivejšia a budeme sa môcť opäť 
spoločne stretnúť u nás v Záhorskej Bystrici.



HÝBSA SLOVENSKO
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TV Markíza sa prostredníctvom výnimočného projektu HÝBSA Slovensko rozhodla upriamiť pozornosť 
Slovenska na zdravý životný štýl v kruhu rodiny nielen na televíznych obrazovkách, ale aj priamo medzi 
divákmi, a to po celom Slovensku, od západu na východ. V rokoch 2017 a 2018 preto uskutočnila série 
jedinečných športovo-zábavných dní v mestách naprieč Slovenskom.

Spôsob života a trávenia voľného času sa v posledných desaťročiach výrazne zmenil. Nové technológie 
v mnohom zjednodušili a zlepšili naše životy, ale zároveň, najmä deti, odtiahli od pohybových aktivít, ktoré 
boli pre generáciu ich rodičov a starých rodičov samozrejmosťou. Cieľom projektu HÝBSA Slovensko je 
prístupnou, hravou a najmä zábavnou formou ukázať, že zdravý životný štýl nie je niečo, čo by človeka 
v živote obmedzovalo, ale naopak, čo môže priniesť množstvo príjemných chvíľ.

Prípravy 3. ročníka projektu minulý rok zabrzdila pandémia koronavírusu, TV Markíza však plánuje na jeho 
doterajšie úspechy nadviazať hneď, ako to situácia umožní.



ODPÍŠEME TI
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Nadácia Markíza v  októbri 2020 spustila svoj 
prvý samostatný projekt s názvom „Odpíšeme ti“ 
a  zareagovala tak na  obrovský celospoločenský 
problém súčasnosti – šikanovanie. Okrem boja 
a  prevencie proti šikanovaniu upozorňuje aj 
na potrebu starostlivosti o duševné zdravie detí.

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. Partnermi 
projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Odbornou 
garantkou je renomovaná detská psychologička 
s dlhoročnou praxou PaedDr. Petra Arslan Šinková, 
ktorá pri projekte stojí od jeho začiatku.

Cieľom projektu „Odpíšeme ti“ je byť oporou pre 
obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo 
nemajú na  koho obrátiť. Začali sme otvorene 
hovoriť a  diskutovať o  téme šikanovania 
na miestach, kde je tento problém najrozšírenejší 
– medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.

Práve preto je dôležitou súčasťou projektu web 
www.odpisemeti.sk, ktorý ponúka možnosť urobiť 
dôležitý prvý krok a  dieťa, ale aj dospelého 
človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje 
na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná 
prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – 
na  bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je 
k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj e-mailom 
zaslaným na adresu 116111@ldi.sk a cez chat, ktorý 
je na  webe dostupný vo vybraných hodinách. 
Návštevníci na  stránke nájdu tiež množstvo 
dôležitých informácií o  téme, ako aj zaujímavé 
videá a články.

Projekt sprevádza komunikačná kampaň, 
ktorej kreatívne a  strategické uchopenie, ako 
aj stvárnenie témy, zastrešuje oceňovaná 
reklamná agentúra Made by Vaculik. Téma šikany 
bola rozpracovaná aj v  obľúbených seriáloch 
TV Markíza Pán profesor a Oteckovia, venujú sa jej 
tiež priebežne spravodajské a publicistické relácie 
Televízne noviny, Teleráno a Reflex.

Hlavný odkaz projektu „Odpíšeme ti“ podporilo 
aj jedinečné spojenie dvoch hudobných umelcov 
– speváčky Jany Kirschner a  rapera Separa.  
Ich spoločná pieseň nesie názov „Povedz to 
nahlas“, jej cieľom je dodať obetiam šikany odvahu, 
aby prehovorili o  svojom probléme a  nebáli sa 
požiadať o pomoc.

Aj v  priebehu roka 2022 budeme intenzívne 
pracovať na  realizácii a  príprave ďalších aktivít 
zameraných na prevenciu a boj proti šikanovaniu.



DEŇ S NADÁCIOU
MARKÍZA
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TV Markíza od roku 2014 uskutočnila už sedem ročníkov výnimočného projektu s názvom Deň s Nadáciou 
Markíza, ktorý sa každoročne koná v mikulášskom období. Pre divákov je vždy pripravený celodenný 
program plný lásky, dobra a silných skutočných príbehov, s ktorým sa už tradične spája aj finančná 
zbierka na charitatívne projekty Nadácie Markíza.

Cieľom projektu je skvalitniť život tým, ktorí sú najzraniteľnejší a najviac potrebujú našu pomoc – deťom 
s ťažkými životnými osudmi. Diváci sa zakaždým môžu tešiť aj na celú plejádu atraktívnych hereckých 
či moderátorských osobností, ktoré tiež priložia ruku k dielu a podporia dobrú vec.

Tento rok je Deň s Nadáciou Markíza venovaný mimoriadne dôležitej problematike detského duševného 
zdravia.
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