
Z M L U V A O D I E L O 
Zmluva č. l/PPRÚAZ/2023 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ : Mesto Mart in 
sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 
zastúpený: Ján Danko. primátor mesta 
IČO: 00316792 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK.53 0900 0000 0051 0865 8958 
SW1FT: GIBASKBX 
(ďalej len ,,objednávateľ") 

Zhotoviteľ: Televízia Turice, s.r.o. 
sídlo: Moskovská 1,036 01 Martin 
zastúpený: Mgr. Martina Veselovská, konateľ spoločnosti 
IČO: 31647308 
DIČ: 2020434801 
IČ DPH: SK2020434801 
bankové spojenie: VÚB. a.s. 
IBAN: SK63 0200 0000 0006 2494 2362 
SWIFT: SUBASKBX 
zápis: Okresný súd Žilina, obchodný register, odd. Sro, 

vložka č. 3223/L 
kontaktné údaje: tel.: 043/4220594. e-mail: tvturiec@tvturiec.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ") 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Na predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § I ods. 2 písm. j) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento 
zákon nevzťahuje. 

1.2 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného 
sektora pod číslom vložky: 18536. dátum zápisu: 10.08.2017. 

mailto:tvturiec@tvturiec.sk


Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy sú: 
a) Príprava, výroba dodávka kompletného televízneho videoprogramu a videotextu (ďalej 

len „videoprogram") a jeho televízne vysielanie, poskytovaného ako služba zhotoviteľa 
vo vysielaní Televízie Turiec v zmysle udelenej licencie č. TD/132. 

b) Výroba a zabezpečenie odvysielania videoprogramu, priamych prenosov a repríz 
z verejných rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa programu rokova-
nia mestského zastupiteľstva vrátane všetkých mimoriadnych zasadnutí. 

c) Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin v zmysle bodu 2.1. písm. b) tohto 
článku zmluvy, ktoré nebude odvysielané napr. z dôvodu volebného moratória, 
technickej poruchy atď.) v priamom prenose resp. v repríze, bude odvysielané v inom 
termíne v zmysle rozhodnutia objednávateľa. 

d) V čase mimo obrazového vysielania zabezpečí informácie textového charakteru 
vo forme VIDEOTEXTU. 

e) Služby súvisiace s prípravou, tlačou a distribúciou mesačníka mesta Martin s názvom 
Martinské noviny. 

f) Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť prioritné témy do každého čísla mesačníka 
v rozsahu 4 počítané novinové strany, pričom veľkosť tlačenej časti novín je 210 x 265 
mm. Materiál, ktorý bude dodaný zo strany objednávateľa, musí zodpovedať technic-
kej špecifikácii podľa požiadaviek zhotoviteľa. 

2.2. a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyrobí a zabezpečí odvysielanie videoprogramu v rozsahu 
podľa programovej štruktúry, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyrobí 12 čísel mesačníka/rok, každý v rozsahu 16 strán. 

2.3. a) Objednávateľ má právo žiadať zhotoviteľa o účasť a spracovanie témy podľa pokynov 
hovorcu mesta Martin. Objednávateľ má právo prednostne určiť do objednaných relácií 
tie témy, ktoré majú byť prioritne zaraďované, a to v rozsahu najviac 7 tém týždenne, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný objednávateľom určené 
témy spracovať a zaradiť do vysielania v požadovanom rozsahu, pokiaľ tento nie je 
v rozpore s vysielacou štruktúrou zhotoviteľa a podklady zo strany objednávateľa boli 
dodané včas v zmysle čl. III bod 3.2. a 3.3. tejto zmluvy. 

2.4. Ďalšie požiadavky vykoná zhotoviteľ len na základe predložených samostatných 
objednávok zo strany objednávateľa. 

Článok III. 
Povinnosti objednávateľa 

3.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť zamestnancov mesta Martin 
a zamestnancov organizácií podliehajúcich mestu Martin pri spracovaní dohodnutých tém, 
resp. poverí aj konkrétne osoby, ktoré majú právo byť prednostne zaradené ako účastníci 



besedy alebo osoby vyjadrujúce sa k danej téme v spravodajských príspevkoch či iných 
reláciách podľa programovej štruktúry. 

3.2. Objednávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať zhotoviteľa 
o konaní akcie alebo podujatia, ktorú má prioritný záujem zaznamenať a spracovať. 
V prípade spravodajských príspevkov je lehota uplatnenia minimálne jeden deň vopred. Ak 
ide o akciu alebo podujatie konané v sobotu alebo v deň pracovného pokoja, objednávateľ 
je povinný informovať zhotoviteľa najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho pracovného 
dňa. 

3.3. Podmienky dohodnuté podľa bodu 3.2. tohto článku zmluvy neplatia v prípade 
výnimočných udalostí (napr. povodeň, požiar, ohrozenie obyvateľstva a iné), kedy je 
objednávateľ oprávnený informovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu a zhotoviteľ má 
povinnosť bezodkladne odvysielať takúto informáciu. 

Článok IV. 
Povinnosti zhotoviteľa 

4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci spravodajstva prioritne zaznamenať, spracovať 
a odvysielať: 
- oficiálne návštevy a rokovania prezidenta SR, členov vlády SR, predsedu NR SR. 

predsedov parlamentných výborov NR SR a poslancov NR SR s vedením mesta Martin. 
- zahraničné návštevy, návštevy zástupcov partnerských miest, primátorov a zástupcov 

štátnej a verejnej správy. 
- kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktorých organizátorom je mesto Martin alebo 

sú organizované s finančnou podporou mesta Vrútky a ním založených organizácií, 
- priame prenosy z významných udalostí v meste Martin. 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uverejňovať informácie a oznamy verejného charakteru 
z Mestského úradu mesta Martin. Mestského zastupiteľstva mesta Martin a Mestskej rady 
mesta Martin vo videotexte zhotoviteľa na základe požiadaviek objednávateľa vo vopred 
určenom formáte. 

4.4. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovať minimálne jeden profil na sociálnych sieťach 
za predmet plnenia uvedený v čl. II bod 2.1. písm. a) a do 24 hodín po odvysielaní reportáží 
na ňom umiestniť príspevky a minimálne jeden profil na sociálnych sieťach za predmet pl-
nenia uvedený v čl. II bod 2.1. písm. e). 

4.5. a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu podľa čl.II bod 2.2. písm.a) tejto zmluvy 
odovzdať objednávateľovi na DVD nosiči iba v prípade osobitnej požiadavky zo strany 
objednávateľa a v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, 

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl.II bod 2.2. písm. e) odovzdať zhotoviteľovi 
v rozsahu 300 ks výtlačkov pred distribúciou každého čísla. 



Článok V. 
Cena diela a platobné podmienky 

5.1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov mesačne vo výške: 
a) 16 250 € (slovom: šesťnásťtisícdvestopäťdesiat eur) za predmet zmluvy, ktorý je uve-
dený v čl. II bode 2.1. písm. a), b), c), d), 
b) 5 500 € (slovom: päťtisícpäťsto eur) za predmet zmluvy, ktorý je uvedený v čl. II bode 
2.1. písm. e). 
Dohodnutá cena diela je vrátane 20 % DPH. 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie diela zhotoviteľovi najneskôr 
do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané dielo za príslušný 
kalendárny mesiac od zhotoviteľa. Cena za vykonanie diela bude zhotoviteľovi uhradená 
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5.3. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky zákonné 
náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na opravu alebo 
doplnenie, pričom doba splatnosti počas tohto obdobia neplynie. Doručením opravenej 
alebo doplnenej faktúry objednávateľovi, začína plynúť nová lehota splatnosti. 

5.4. Faktúra za vykonané dielo bude doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu určenú 
objednávateľom. 

Článok VI. 
Termín plnenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2026. 

Článok VII. 
Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty 

7.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas 
niektorú časť diela podľa čl. II. tejto zmluvy a ak zhotoviteľ dodatočne nevykoná 
chýbajúcu časť diela ani v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom. 

7.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi cenu 
za vykonanie diela v lehote splatnosti podľa čl. V. bod 5.2. tejto zmluvy a ak objednávateľ 
neuhradí dlžnú sumu ani v primeranej lehote poskytnutej zhotoviteľom. 

7.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť oznámený 
konkrétny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 
jeho doručenia. 



7.4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 
a) V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas niektorú časť diela podľa čl. II. tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho vykonania diela. 

b) V prípade, ak objednávateľ neuhradí cenu za vykonanie diela v lehote splatnosti podľa 
čl. V. bod 5.2. tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až 
do zaplatenia celej dlžnej sumy. 

7.5. Uplatnenie dohodnutých sankcií bude vykonané písomnou formou. 

7.6. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 
zmluvnej povinnosti. 

Článok VIII. 
Vypovedanie zmluvy a riešenie sporov 

8.1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia 
prednostne vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných 
strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd SR. 

8.2. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá zmluvná strana porušila po-
vinnosť, ktorá jej vyplýva z tejto zmluvy, hoci už bola raz za porušenie ktorejkoľvek po-
vinnosti vyplývajúcej jej z tejto zmluvy písomne napomenutá. 

8.3. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany jeden mesiac, pričom výpovedná lehota začína 
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola do-
ručená písomná a odôvodnená výpoveď. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ostatných príslušných platných právnych 
predpisov SR. 

9.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

9.3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. 

9.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom 3 vyhotovenia dostane 
objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ. 

9.5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 



predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky 
v elektronickej podobe. 

9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej 
vôle. vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju 
pred jej podpisom prečítali. 

V Martine dňa: 

Príloha č. 1 
Programová štruktúra Televízie Turiec 
Príloha č.2 
Plán výroby jednotlivých relácií 
Príloha č.3 
Plán vydania jednotlivých čísel Martinských novín 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

Ján Danko 
primátor mesta 

Mgr. Martina Veselovská 
konateľ spoločnosti 



Prí loha č. 1: 

Programová š t ruk túra vysielania na programovej službe TVT (Televízia Turiec) od 
1.1.2023 

Údaje o programovej skladbe vysielania: 

Označenie programovej služby (názov stanice): TVT (Televízia Turiec) 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. % 69,5 % 
Programy - min. % (z toho preberaný program - %) 30,50 % (0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 3 1 , 5 % 
2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika - % 
2.2 ostatná publicistika - 68,5 % 

3. Dokumentárne programy - % 
4. Dramatické programy - % 
5. Zábavné programy - % 
6. Hudobné programy: - % 
7. Vzdelávacie programy - % 
8. Náboženské programy - % 
9. Detské programy - % 
10. Šport - % 

Navrhovaný podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
15% 

Navrhovaná programová skladba vysielania : 

1 vysielací týždeň: Pondelok - Nedeľa 

Vysielanie PROGRAMU bude v bloku v dĺžke 60 minút so začiatkom každú nepárnu hodinu 
v čase od 7:00 - 24:00 s výnimkou o 18:30 hod. 
Blok začína reláciou SPRÁVY TVT a pokračuje reláciou TURČIANSKA MOZAIKA, v rámci 
ktorej budú zaradené 2 relácie, ktoré sa v príslušnom týždni opakujú celkom 13x s premiérou 
o 17:00 hod. 
Jednotlivé relácie sú zaradené do programových typov: 
Spravodajstvo: Správy TVT 
Publicistika: Správy TVT 



Ostatná publicistika: Otvorená samospráva, Správy z regiónu, Krížom - krážom po Turci, Zo 
športovej kuchyne, Na slovíčko s históriou, Právnické okienko, Zdravotné okienko, Cvičíme pre 
zdravie, Diskusia, Reportáž, Reportáž z archívu, Tip na víkend, Filmové okienko, Z tvorby 
nezávislých autorov (Dokument), Detský kútik, Mestské zastupiteľstvo (priamy prenos) 
Videotext 
cca 20 minút slučka 
plnofarebné, graficky spracované textové informácie vysielané medzi blokom obrazového 
vysielania 

Výpočet podielov: 

SPRÁVY TVT 
V jednom kalendárnom týždni vysielané celkom 48 x (premiéra+repríza á 20 minút) 
Výpočet: 6 dní x 8 opakovaní x 20 minút = 960 minút 

Spolu za 4.týždne resp.28 dní 960 minút x 4 týždne = 3 840 minút 

TURČIANSKA MOZAIKA: 
Variant A - v mesiaci sa nekoná priamy prenos z Mestského zastupiteľstva: 

V jednom kalendárnom týždni vysielané celkom 104 x (premiéra+repríza á 20 minút) - spolu: 2 
080 minút 
6 dní x 7 opakovaní x 40 minút = 1 680 minút 
1 deň x 6 opakovaní x 20 minút = 120 minút 
1 deň x 14 opakovaní x 20 minút (nedeľa) = 280 minút 

Spolu za 4.týždne resp.28 dní 2 080 minút x 4 týždne = 8 320 minút 

Variant B - v mesiaci sa koná priamy prenos z Mestského zastupiteľstva: 

l-3.týždeň: 
V jednom kalendárnom týždni vysielané celkom 104 x (premiéra+repríza á 20 minút) -
spolu: 2 080 minút 
6 dní x 7 opakovaní x 40 minút = 1 680 minút 
1 deň x 6 opakovaní x 20 minút = 120 minút 
1 deň x 14 opakovaní x 20 minút (nedeľa) = 280 minút 

4.týždeň (turčianska mozaika +priamy prenos MsZ) - Spolu: 2 080 minút 
Turč.mozaika - 74 opakovaní x 20 minút = 1 480 minút 
MsZ (priamy prenos+záznam) - 30 opakovaní x 20 minút = 600 minút 



Spolu za 4.týždne resp.28 dní 2 080 minút x 4 týždne = 8 320 minút 

Výpočet: SUMÁR: 
Celkový čas vysielania: 24 hodín 7 dní v týždni 

1 440 minút x 7 dní x 4 týždne = 40 320 minút 

Z toho: doplnkové vysielanie: 28 160 minút - max. 69,5% 
programy: 12 160 minút - min. 30,5 % 

Z toho: 1.spravodajstvo - 3 840 minút - 31,5 % 
2.ostatná publicistika - 8 320 minút - 68,5% 

POPIS Relácii: 
Správy TVT : 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: každý deň o 18:30 
Repríza: o 7:00/9:00/ 11:00/ 13:00/ 15:00/20:30/ 22:00 
Programový typ: spravodajstvo / publicistika 
Obsah: Aktuálny súhrn z priebehu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí 
predovšetkým z mesta Martin a okrajovo z regiónu Turca. Monitoring informácií z rokovaní 
mestských poslancov, informácie o činností výborov mestských častí. Monitoring i štátnych 
návštev na pôde mesta Martin i celého regiónu Turca. Informácie zo školských zariadení. 
Informácie o činnosti rôznych občianskych združení či neziskových organizácií pôsobiacich 
v meste Martin. Informačný servis prebiehajúcich športových ligových súťaží. 

Otvorená samospráva 
DÍžka: 20 minút 
Premiéra: pondelok o 17:00 - 2x do mesiaca 
Repríza: utorok a štvrtok v bloku Turč.mozaika o 7:20/9:20/11:20/13:20/15:20/18:50/20:50/22:20 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: \.Okienko pre primátora: Odpoveď primátora mesta na otázky občanov, ktoré sa týkajú 
rôznych problémov, ktoré občania riešia či už vo svojej mestskej časti alebo na celomestskej 
úrovni. 
2. Informácie z činnosti výborov mestských častí a komisií pri mestskom zastupiteľstve. 

Za krásami Turca 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: pondelok o 17:00 - lx do mesiaca 
Repríza: utorok a štvrtok v bloku Turč.mozaika o 7:20/9:20/11:20/13:20/15:20/18:50/20:50/22:20 



Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Formou krátkych informačných videí priblíženie turistických možností regiónu Turiec. 
Ukážky toho, čo všetko sa dá v Turci zažiť. 

Zo športovej kuchyne 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: utorok o 17:00 - každý týždeň 
Repríza: streda a piatok v bloku Turč.mozaika o 7:20/9:20/11:20/13:20/15:20/18:50/20:50/22:20 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Súhrn informácií z ligových súťaží. Zhodnotenie domácich zápasov, rozhovory 
s trénermi, hráčmi. Informácie o tom, čo športový klub pripravuje. Pozvánky pre divákov na 
domáce futbalové, hokejové, hádzanárske, hokejbalové či iné športové zápasy. 

Tip na víkend +filmové okienko 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: streda o 17:00-každý týždeň 
Repríza: Štvrtok, piatok - v bloku Turč.mozaika o 7:40/9:40/11:40/13:40/15:40/19:10/21:10/22:40 

Programový typ: ostatná publicistika 
ObsahKrátka informácia a pozvánka na podujatia, ktoré sa budú konať počas nadchádzajúceho 
obdobia. Komentované ukážky z pripravovaných premiér na filmovom plátne. 

Na slovíčko s históriou 
DÍžka: 20 minút 
Premiéra: štvrtok o 17:00 - lx do mesiaca 
Repríza: sobota,pondelok - v bloku Turč.mozaika o 7:40/9:40/11:40/13:40/15:40/19:10/21:10/22:40 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Predstavenie kultúrnych pamiatok v regióne Turiec. Krátke Magazíny o tom, ako sa 
niektoré stavby podarilo zachrániť. Zmapovanie historických aspektov Turčianskej kotliny očami 
archeológa. Zaujímavosti o uliciach, ktoré sa v meste Martin nachádzajú a sú pomenované po 
rôznych osobnostiach Zmapovanie niektorých aj miestnych múzeí v regióne. 

Poradíme vám (právnické okienko/zdravotnícke okienko 
DÍžka: 20 minút 
Premiéra: štvrtok o 17:00 - lx do mesiaca 
Repríza: sobota, pondelok - v bloku Turč.mozaika o 7:40/9:40/11:40/13:40/15:40/19:10/21:10/22:40 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Odpoveď právnika na jasne položenú otázku. Ako postupovať pri riešení problému 
v rodinnom, pracovnom, či hospodárskom práve a pod. Rady odborníka za zdravotné problémy, 
informácie o zdravej výžive a pod. 



Hosť v štúdiu 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: štvrtok o 17:00 - lx do mesiaca 
Repríza: sobota,pondelok - v bloku Turč.mozaika o 7:40/9:40/11:40/13:40/15:40/19:10/21:10/22:40 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Besedy a rozhovory zo štúdia, prípadne z externého prostredia na témy, ktoré sa týkajú 
problematiky, ktorá je v tom ktorom období aktuálna. 

Za kultúrou v Turci 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: štvrtok o 17:00 - lx do mesiaca 
Repríza: sobota,pondelok - v bloku Turč.mozaika o 7:40/9:40/11:40/13:40/15:40/19:10/21:10/22:40 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Rozšírená informácia z kultúrnych podujatí ako sú programové nedele v skanzene, 
divadelné premiéry, slávnostné akadémie či už na školách, či pre seniorov a pod. 

Reportáž týždňa + Reportáž z archívu: 
DÍžka: 20 minút 
Premiéra: piatok o 17:00-každý týždeň 
Repríza: sobota,pondelok - v bloku Turč.mozaika o 7:20/9:20/11:20/13:20/15:20/18:50/21:20 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah:Rozšírená informácia z podujatia, ktoré je alebo bolo väčšieho rozsahu. Využijeme aj náš 
bohatý archív a pripomenieme divákom niektoré udalosti. 

Z tvorby nezávislých autorov: 
DÍžka: 20 minút 
Premiéra: sobota o 17:00 - každý týždeň 
Repríza: Utorok, streda - v bloku Turč.mozaika o 7:40/9:40/11:40/13:40/15:40/19:10/21:40 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Krátke medailóniky magazíny od nezávislých autorov regiónu, prípadne prevzaté od 
členských TV, ktorú členmi Spolku Lotos. 

Detsky kútik: 
Dĺžka: 20 minút 
Premiéra: nedeľa o 7:00 - každý týždeň 
Repríza: nedeľa v bloku Turč.mozaika so začiatkom 

8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/ 

Programový typ: ostatná publicistika 
Obsah: Záznamy z kultúrnych podujatí pre deti ako sú bábkové rozprávky, literárne pásma, 
čítané rozprávky pre najmenšie deti z prostredia materských škôl, alebo prostredníctvom rôznych 



osobností. Záznamy zo školských akadémií pri príležitosti Mikuláša, Vítania jari, Dňa matiek 
a pod. 
PODĽA termínu konania: - nezahrnuté do % zastúpenia 
PRIAME PRENOSY a prípadná následná repríza: 

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Martin - pravidelne 1 x do mesiaca spravidla posledný 
štvrtok a následná repríza v sobotu - (vizuál v prílohe - 4.týždeň - odhadovaný čas 5 
hodín) - toto je zahrnuté v % zastúpení. 

2. Iné priame prenosy - Športové zápasy - domáce zápasy 
- Kultúrne podujatia -

Tieto priame prenosy je ťažké naplánovať a v prípade ich odvysielania Rade pre 
vysielanie oznámime jednorázovú zmenu programovej štruktúry v zmysle zákona 
308/2000Z.Z. 



Príloha č. 2: 

I. Výroba relácie Správy TVT - 154 vydaní 
(premiéra 3 x týždenne) 
cca á 20 minút /6 spravodajských príspevkov 

II. Otvorená samospráva - celkom 30 vydaní 
3x do mesiaca v tom okienko s primátorom - rozsah cca 10-20 minút 

III. Reportáž týždňa - celkom 50 vydaní 
lx do týždňa - rozsah cca 10 -20 minút 

IV. Zo športovej kuchyne - celkom 35 vydaní 
lx do týždňa - rozsah cca 10-20 minút 

V. Za kultúrou v Turci, Hosť v štúdiu, Poradíme vám, Historické okienko - celkom spolu 50 
vydaní 
lx do týždňa - rozsah cca 10-20 minút 

VI. Mestské zastupiteľstvo - celkom 12 x 
priamy prenos + záznam, lx mesačne cca 5 hodín 

VII. Videotext 
Oznamy verejného charakteru pre občanov mesta Martin (aktualizácia informácií každý 
pracovný deň) 



Príloha č. 3: 

MN č.l 16.01.2023 
MN č.2 20.02.2023 
MN č.3 20.03.2023 
MN č.4 17.04.2023 
MN č.5 22.05.2023 
MN č.6 19.06.2023 
MN č.7 10.07.2023 
MN č.8 14.08.2023 
MN č.9 18.09.2023 
MN č.10 23.10.2023 
MN č . l l 20.11.2023 
MN č.12 18.12.2023 


