
               

ROZHLAS2014  
ŠPECIÁLNE  PROJEKTY  A  PONUKY  



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

Rádio Slovensko sa prioritne zameriava na mienkotvorné dôveryhodné spravodajstvo, športové spravodajstvo, analytickú publicistiku, 
chce v prvom rade korektne informovať, zaujímavo vzdelávať a popri tom aj zabávať. Hudobný formát tvoria osvedčené hity 80. a 90. 

rokov, súčasná i staršia slovenská hudba a nové hudobné talenty. 

Zdroj: MEDIAN SK, MML - TGI, 3.+4./2013 
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Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                
Zdroj: MEDIAN SK, MML - TGI, 3.+4./2013 

• Rádio Slovensko je dlhodobo druhé najpočúvanejšie rádio na 
Slovensku. Denná priemerná počúvanosť je viac ako 731 tis. 
poslucháčov, čo je 16,3 % populácie s podielom na trhu 19,4 % 
spomedzi všetkých rádií.  

• Rádio Slovensko počúvajú najviac poslucháči vo veku 50-69 rokov.  

• Rádio SLOVENSKO spolu s Rádiom REGINA sú najpočúvanejšie vo 
všetkých krajoch Slovenska; s podielom na trhu 26,3%. (Rádio 
Expres 21%; Fun rádio 14,2%; Európa 2 8,7% a Jemné melódie 
8,5%; Rádio Viva 4,5% a ostatné 17%). 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

 PREDPOVEĎ POČASIA  
  pondelok – piatok: 0645 / 0745 / 1613 

                   sobota: 0647 / 0746 / 1613 

                   nedeľa: 0647 / 0844 / 1613  

PONUKASPONZORINGU  



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

PREDPOVEĎ POČASIA na 1 týždeň   pondelok - nedeľa 

 

Každý deň v týždni odvysielame: 

 4x sponzorský odkaz v pásme 0600- 1500    

 2x sponzorský odkaz v pásme 1500- 0600    

 

Spolu za týždeň odvysielame 42 x 10“ sponzorský odkaz 

TOTAL NET                       10.000 € 

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Rádio Slovensko počúva 731 700 poslucháčov,  
čo predstavuje 16,3 % poslucháčov všetkých rádií, 

 s podielom na trhu 19,4%. 
ZDROJ: MML-TGI SR 2013, 3.-4.kvartál (24.6.2013 - 8.12.2013) 

 TÉMA NA DNEŠNÉ RÁNO  
Program Rádia Slovensko si vyhradzuje právo na rozhodnutie o 

vhodnosti zaradenia požadovanej Témy na dnešné ráno do vysielania. 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

 2 x 2 min. reklamný rozhovor s klientom - 1 x o 11:13  a 1 x o 14:48  
 
10 x 30“ komerčná upútavka  v reklamnom bloku od 6:00 do 20:00 
   
 8 x 10“ sponzorský odkaz  pred a po anketách 
 
 4 x nekomerčná anketa redakčne spracovaná o 6:19, 7:36, 8:09, 8:49 
 
Vhodnou skladbou otázok dosiahnete výraznú podporu projektu. 
Tému ankety môže navrhnúť klient, ale za redakčné spracovanie ankety zodpovedá  program Rádia Slovensko. 
Anketa môže byť v dĺžke od 3 do 5 min. 

NET hodnota vysielania TÉMA NA DNEŠNÉ RÁNO - 1 deň: 
 

2 x reklamný rozhovor         3.000 € 
10 upútaviek       2.700 € 
8 x 10“ sponzorský odkaz v rubrikách  6:19, 7:36, 8:09, 8:49     5.300 € 
4 x anketa                             Free 
 

TOTAL NET                                11.000 €  
V kalkulácii nie je zarátaná výroba upútavky a sponzoringu. Cena je bez DPH. Ponuka platná od 1. 1. 2014.   
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Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

sobota: 1005 - 1100 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                        975 € 

  ŠTÚDIO SVET  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Magazín venovaný všetkému zaujímavému, čo sa deje za hranicami Slovenska. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

sobota: 1140 - 1200 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                        975 € 

  VÍKEND SO SLOVENSKOU HUDBOU  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Osobnosti kultúrno-spoločenského života pre vás vyberajú známych aj menej známych slovenských interpretov 
a skupiny, od ktorých vám zahráme ich najlepšie skladby. Víkend na Rádiu Slovensko patrí aj slovenskej hudbe. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

pondelok - nedeľa: 1305 - 1400 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
4 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                     1.950 € 

  POZOR ZÁKRUTA  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Magazín o motorizme a pre motoristov i nemotoristiov - aktuality, automobilové novinky, odborné rady, servisné 
informácie, bezpečnosť cestnej premávky a motoristický šport a publicistika.  

Moderátori: Milan Jeluš, Igor Daniš a Štefan Šprocha 
Relácia Pozor, zákruta! je predelená krátkymi správami a Zelenou vlnou... 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

                   PÁLENICA   

sobota: 1105 - 1130 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                    975 €  

              BORISA FILANA  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

                                       Program pre tých a s tými, ktorým to páli. 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

• Desatoro - relácia o otázkach, na ktoré sa oplatí spýtať.  
• Humory cez čiaru – rozhlasový zábavník dvoch veselých 

divadelných spoločností. Slovenské Túlavé divadlo a české divadlo 
Do houslí v spoločnom rozhlasovom projekte.  

• Podvodníci – hudobno-zábavný seriál pre sociálne slabšie skupiny 
intelektuálov.  

• Dvojbodky – nedeľný zábavník Milana Lasicu a Pavla Danišoviča. 

                 nedeľa (1xtýždenne): 1105 - 1200 

         NEDEĽNÝ ZÁBAVNÍK  



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                        975 € 

         NEDEĽNÝ ZÁBAVNÍK  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

                 nedeľa (1xtýždenne): 1105 - 1200 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

 Známe osobnosti z oblasti kultúry, vedy i športu sa "spovedajú" zo svojho vzťahu k 
hudbe. Relácia Vlada Franca,  

v ktorej známe osobnosti "spovedá" hlavne z ich vzťahu k hudbe. 

nedeľa: 1005 - 1100 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                        975 € 

  TÚTO HUDBU MÁM RÁD  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

1. Ponuka na 1 týždeň                    pondelok - nedeľa 
 

Každý deň v týždni odvysielame: 

           10x sponzorský odkaz v pásme 0600- 1500    

 8x sponzorský odkaz v pásme 1500- 0600    

 

Spolu za týždeň odvysielame 126 x 10“ sponzorský odkaz 

TOTAL NET                       18.000 € 
            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  

napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

2. Ponuka na 1 týždeň                   pondelok - nedeľa 
 

Každý deň v týždni odvysielame: 

            6x sponzorský odkaz v pásme 0600- 1500    

 6x sponzorský odkaz v pásme 1500- 0600    

 

Spolu za týždeň odvysielame 84 x 10“ sponzorský odkaz 

TOTAL NET                       13.000 € 

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

3. Ponuka na 1 týždeň                   pondelok - nedeľa 
 

Každý deň v týždni odvysielame: 

            4x sponzorský odkaz v pásme 0600- 1500    

 4x sponzorský odkaz v pásme 1500- 0600    

 

Spolu za týždeň odvysielame 56 x 10“ sponzorský odkaz 

TOTAL NET                         9.000 € 

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Rádio Regina je regionálne rádio, ktorého prioritným poslaním je mapovať život regiónov. Program Rádia Regina vysielajú štúdiá 
v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave autonómne pre stredoslovenský, východoslovenský a západoslovenský región. Hudobný 
formát obsahuje prevažne hity minulých desaťročí z domácej i zahraničnej produkcie a tiež country, folklórnu a dychovú hudbu.  

               

Rádio Regina počúva denne priemerne takmer 279 tis. 
poslucháčov, čo je 6,2 % populácie s podielom na trhu 6,9 %. Zdroj: MEDIAN SK, MML - TGI, 3.+4./2013 
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Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

utorok: 1515 - 1555 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

  VADEMECUM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

        Rozhlasová poradňa zdravia s pozvaným hosťom. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

BRATISLAVA 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

pondelok - piatok: 1120 - 1123 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

  KULINÁRIUM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

        Rubrika prináša kuchárske recepty z regiónu (poslucháč pre poslucháčov). 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

PONUKASPONZORINGU  

BRATISLAVA 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

štvrtok: 1515 - 1535 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

  ZÁHRADKÁRI  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

        Rozhlasová poradňa pre záhradkárov. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

PONUKASPONZORINGU  

BRATISLAVA 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

    pondelok - piatok: 1040 – 1042  / sobota: 0740 – 0742 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                     97,50 € 

  VARÍME S REGINOU  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

        Varíme s Reginou Banská Bystrica. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

PONUKASPONZORINGU  

 B.BYSTRICA 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

utorok: 0910 - 0917 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
4 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                         195 € 

  LEKÁR RADÍ  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

        Rubrika prináša lekárske rady. 2 x 4 minúty. 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

PONUKASPONZORINGU  

 B.BYSTRICA 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

piatok: 1515 - 1546 

Ponuka na 1 reláciu: 
 
4 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                         195 € 

  KOMU SA NELENÍ  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

        Rozhlasová relácia pre záhradkárov a domácich majstrov. 15 + 25 minút. 

  TOMU SA ZELENÍ  

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

PONUKASPONZORINGU  

 B.BYSTRICA 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

    streda - piatok: 0905 – 1200 

K sponzorovaniu sú vhodné: 

• 1 x 5 min vstup / 2 x 5 min vstup: 0911 – 0919 

tieto vstupy sa tematicky viažu na besedu: 

REGINA HOSTÍ:beseda s odborníkom na danú tému vysielaná v 3 blokoch: 1005 – 1100 

1. streda: ZÁHRADKÁRI a DOMÁCI MAJSTRI 

2. štvrtok: ZDRAVIE 

3. piatok: GASTRONÓMIA 

  MAGAZÍN RÁDIA REGINA 

PONUKASPONZORINGU  

    KOŠICE 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

Ponuka MAGAZÍN RR KE na 1 x 5 minútový vstup: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   243,75 € 

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Ponuka MAGAZÍN RR KE na 2 x 5 minútový vstup: 
 
4 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   487,50 € 
            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  

napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

PONUKASPONZORINGU  

    KOŠICE 



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny. 

Rádio_FM ako jediné rádio na Slovensku vysiela hudobný formát preferujúci novú, súčasnú hudbu mimo hlavného prúdu. Ponúka priestor 
žánrovej pestrosti, informuje poslucháča o nových trendoch v hudbe. Reflektuje na dianie na domácej scéne, ale aj vo svete. Hudobný 

formát je Alternative - Urban Contemporary. Vďaka nemu je jednoznačná identifikácia už pri prvom alebo náhodnom naladení. 

               

Rádio FM počúva denne priemerne takmer 124 tis. mladých 
poslucháčov, čo je 2,8 % populácie s podielom na trhu 2,9 %.  Zdroj: MEDIAN SK, MML - TGI, 3.+4./2013 
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Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny. 

Video ukážka; formát mp4. Zdroj: RTVS. 

               







Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                         195 € 

  BALÁŽ & HUBINÁK  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Čokoľvek, čo nečakáte. Hudobní hostia, živé kapely, kvízy v ktorých  
sa nedá prehrať, no najmä veľa inteligentného humoru. 

Piatková šou s Balážom a Hubinákom. 

                       piatok: 1800 - 2100 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

          POHODA_FM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Diskusie moderátora Bebeho, prioritne o hudbe so zaujímavými ľuďmi. 
Jedenkrát mesačne ( posledný utorok v mesiaci) živý koncert domácej 

alebo českej kapely, z Komorného štúdia RTVS za účasti publika 
s voľným vstupom.  

utorok: 2000 - 2200 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

 SCHMIDT&TRIAŠKA_FM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Relácie moderátorskej dvojice Olja Triaška Štefanovič a Maroš Schmidt reflektuje 
témy z oblasti vizuálneho umenia a kultúry. Netradične o umení. 

každý druhý štvrtok: 2000 - 2200 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

             SLOVÁ_FM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Talkšou o slovách, literatúre, ale aj hudbe a živote.  
Program s Jurajom Kušnierikom. 

streda: 2000 - 2200 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

       ŽIVÉ MESTO_FM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Maja Hriešik a Jana Ambrózová sledujú scénické umenie a umenie prežiť na 
scéne mesta. Živé mesto_FM sa upriamuje na udalosti a na ľudí, ktorí robia 

miesta a mestá živými.  

každý druhý pondelok: 2000 - 2200 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   

http://fm.rtvs.sk/clanok/relacie/zive-mesto-fm/jana-ambrozova?currentPage=1
http://fm.rtvs.sk/clanok/relacie/zive-mesto-fm/maja-hriesik?currentPage=1


Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

           OD VECI_FM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Moderátori Tomáš Hudák a Ludwig Bagin rozoberajú aktuálne témy 
a nadhadzujú tak tematickú korisť trojici humoristov Jurajovi „Šokovi“ 

Tabačkovi, Stanovi Staškovi a Lukášovi „ Puchovi“ Puchovskému. 
Absurdný humor a improvizácia LIVE. 

každý nepárny štvrtok: 2000 - 2200 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.                

PONUKASPONZORINGU  

Ponuka na 1 reláciu: 
 
2 x 10“ sponzorský odkaz       
 

TOTAL NET                                   146,25 € 

 POLÁRNA ŽIARA_FM  

            Uvedené ceny sú bez DPH, zľavy a agentúrnej provízie.  Sponzorský odkaz nám môžete dodať hotový alebo Vám jeho výrobu       

                   zabezpečíme. Výroba sponzoringu je spoplatnená sumou  150 €.  Media RTVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.  

                                                                            Ponuka platná od 1. 1. 2014. 

Relácia o ľuďoch, veciach a kráse. A o tom, ako vzájomne súvisia. 
Zora Jaurová a Martin Shooty Šútovec sa zaoberajú kultúrou a jej 

fenoménmi v širšom zmysle slova.  

každý druhý pondelok: 2000 - 2200 

            Sponzoring relácie je v prípade záujmu možné rozšíriť o komerčné upútavky dopoludnia v znení  
napr.: Počúvajte dnes večer reláciu ... , ktorú Vám prináša ...   



               

www.mediartvs.sk 
  + 421 2 3250 8902; 8905 

http://www.rtvs.org/media-rtvs
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