Skupina Nova
na Slovensku

NA SLOVENSKÝ TRH VSTUPUJE NOVÁ STANICA NOVA INTERNATIONAL
Vážení obchodní partneri a klienti, milí priatelia,
už od pondelka 1. februára 2016 sa
slovenskí diváci môžu tešiť na vysielanie
novej televízie Nova International,
ktorá bude medzinárodnou verziou
najsledovanejšej českej stanice TV Nova.
V jej vysielaní dostanú priestor tie
najobľúbenejšie pôvodné relácie televízie
Nova, ktoré majú licenciu na vysielanie
v zahraničí.
Vysielanie stanice Nova International
prinesie obdobnú programovú štruktúru
ako televízia Nova v Českej republike
s prémiovými reláciami vlastnej produkcie,
ku ktorým Nova disponuje právami pre
zahraničnú distribúciu.
V programe Nova International nebudú
chýbať najobľúbenejšie české seriály
na čele s Ordináciou v ružovej záhrade
2 a Ulicou, a tiež všetky spravodajské
a publicistické relácie. V roku 2016 sa
diváci navyše môžu tešiť na úplne nové
komediálne a dramatické projekty,
či zábavné šou. V hlavnej sezóne
pôjde o 6 až 8 hodín programových
premiér denne.

Nova International by sa mala stať
súčasťou ponuky satelitných, káblových
a IPTV operátorov v Slovenskej
republike. V súčasnosti prebiehajú
s prevádzkovateľmi retransmisie
intenzívne rokovania ohľadom zaradenia
stanice do ich základných programových
ponúk. Nova International bude dostupná
aj prostredníctvom video on-demand
platformy VOYO.
V budúcnosti sa počíta aj s možnosťou
komerčného využitia reklamného priestoru
na Nova International, ktorý bude skupina
Nova ponúkať v spolupráci s obchodným
oddelením Markízy. Nova International
bude zaradená v priebehu prvej polovice
roku 2016 medzi merané stanice v rámci
píplmetrového prieskumu sledovanosti na
Slovensku.
Nova International nahradí súčasné
voľne šírené stanice skupiny Nova na
Slovensku (Nova, Nova Cinema, Fanda,
Smíchov a Telka), a doplní ponuku
prémiových športových staníc Nova Sport
1 a Nova Sport 2, ktoré vysielajú celý

rad atraktívnych prenosov a prestížnych
športových podujatí. Všetky tri stanice
skupiny Nova, ktoré je možné šíriť na
slovenskom území, si diváci budú môcť
vychutnať v HD kvalite.
Skupina Nova je najvýznamnejšia
televízna a mediálna skupina pôsobiaca
v Českej republike, rovnako ako sesterská
skupina Markíza na Slovensku je súčasťou
CME Group, ktorá prevádzkuje televízne
vysielanie v šiestich krajinách strednej
a východnej Európy.
Milí priatelia, veríme, že televízia Nova
International sa už v blízkej budúcnosti
stane ďalším zaujímavým priestorom
pre obohatenie a skvalitnenie vašej
komunikácie prostredníctvom staníc
skupiny Markíza. Tešíme na ďalšiu
spoluprácu!

SKUPINA NOVA
MULTIKANÁLOVÁ A MULTIMEDIÁLNA SPOLOČNOSŤ,
JEDNOTKA V ČESKEJ REPUBLIKE
Skupina Nova je najvýznamnejšia televízna
a mediálna skupina pôsobiaca v Českej republike,
je súčasťou CME Group, ktorá prevádzkuje
televízne vysielanie v šiestich krajinách strednej
a východnej Európy. Skupinu Nova tvorí päť
voľne šírených televíznych kanálov (Nova, Nova
Cinema, FANDA, SMÍCHOV a TELKA) a dva
prémiové kanály NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2.
Medzi hlavné programové piliere patria Televízne
noviny, dlhodobo najsledovanejšie spravodajstvo
na trhu, ktoré dopĺňa celý rad spravodajských

a publicistických relácií. Ako líder trhu prináša na
obrazovky aj mnoho hodín vlastnej tvorby v čele
s obľúbenými seriálmi Ulica a Ordinácia v ružovej
záhrade 2.
Súčasťou skupiny Nova je aj široké portfólio on-line
portálov a služieb (tn.cz, novaplus.cz, nova.cz,
doma.cz, krasna.cz a ďalšie). Na internete
prevádzkuje tiež videoportál Voyo.cz, ktorý ponúka
unikátnu službu video-on-demand a tiež lineárny
filmový kanál.

Podiel sledovanosti za rok 2015 prime time share 15-54
Zdroj dát sledovanosti je ATO-Nielsen Admosphere; Mediaresearch

29,3 %

5,7 %

2,0 %

2,4 %

0,9 %

Televízia pre
celú rodinu
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filmom

Fanúšik do
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Všade tam, kde
sa ľudia smejú!

To najlepšie
z TV Nova

Objav svoj
šport!

PROGRAMOVÁ
PONUKA

Ulica
Ulica je prvý
český dlhotrvajúci
televízny seriál.

Premiérové diely

Po–Pia
18.30

Ulica

ulice.nova.cz
facebook.com/ulice

Ulica
Ulica je prvý český dlhotrvajúci denný
seriál. Produkciu a každodenné
vysielanie seriálu zabezpečuje TV Nova,
ktorá seriál vysiela už od roku 2005. Na
obrazovkách sa môžeme každý všedný
deň v podvečer stretávať a sledovať
osudy obyvateľov jednej ulice na
periférii Prahy.
Nenájdeme v nej nič, čo sa nedá nájsť
inde. Sú tu obytné domy, kaderníctvo,
pekárstvo, krčma a ďalšie firmy.
Najdôležitejšia časť ulice je veľký
nájomný dom, kde je majiteľ dobrý,
ale niekedy nabrúsený pán Pešek.
V dome žije niekoľko ďalších rodín, ktoré
tvoria hlavné postavy seriálu. Okrem
spomenutej ulice sa osudy našich postáv
odohrávajú aj na iných miestach a to
napr. v miestnej základnej škole a na
gymnáziu. Väčšina mladých ľudí sa chodí
po večeroch baviť do klubu Coolna
a niektorí si chodia zacvičiť do fitka.
V seriáli Ulica sa zohľadňuje aj reálny
dátum. Diváci tak prežívajú s postavami
to, čo sa práve deje, napríklad Vianoce,
prázdniny, letné dovolenky atd.

priemerný share
pol. 2015, 15-54

39,05 %

Ordinácia v ružovej
záhrade 2
Dlhodobo najsledovanejší
seriál súčasnosti z prostredia
kamenickej nemocnice.

Premiérové diely

Ut a Št
20.20

Ordinácia
v ružovej záhrade 2

ordinace.nova.cz
facebook.com/ordinace

Ordinácia

v ružovej záhrade 2
Pôvodný český seriál z lekárskeho
prostredia sa na obrazovkách TV Nova
prvýkrát objavil už pred desiatimi rokmi.
V priebehu rokov si Ordinácia
v ružovej záhrade 2 našla obrovský
rad priaznivcov. Premiérové diely
o životných osudoch a zvratoch lekárov
z kamenickej nemocnice môžu diváci
sledovať premiérovo každý utorok
a štvrtok od 20.20.

priemerný share
pol. 2015, 15-54

35,30 %

Atentát
Hana Vagnerová
alias Tereza Hodačová
v novom seriáli od
tvorcov Expozitúry

Premiérový diel

Po
21.05

Atentát

nova.cz
facebook.com/novatelevize

Atentát
Výnimočný televízny projekt od tvorcov
Expozitúry vypráva príbeh pokusu
o atentát na prezidenta republiky.
Seriál odhaľuje celkovo v osemnástich
epizódach kriminálne kauzy a veľké
tajomstvá na pozadí životov prezidenta
Českej republiky Václava Wolfa, jeho
najbližšej ochrankyne Terezy Hodačovej
a bývalého vyšetrovateľa ÚOOZ
Dana Chládka. Divákov čaká filmovo
natočená podívaná s hviezdnym
hereckým obsadením. V hlavných
úlohách sa predstaví Robert Jašków,
Hana Vagnerová, Jan Kraus, Marek
Taclík, Anna Šišková, Jan Dolanský
alebo Miroslav Táborský.

Rady vtáka Loskutáka
Nové trendy a nápady z oblasti domácich
majstrov, záhradkárčenia, úprav bytov
a domov, varenia a mnoho ďalších.

Rady vtáka
Loskutáka

loskutak.nova.cz
facebook.com/rady ptaka loskutaka

Rady vtáka
Loskutáka

Sobotné odpoludnie divákom spríjemňuje
relácia Rady vtáka Loskutáka, ktorý
okrem nových rubrík, dekorácií a grafiky
nedávno predstavil tiež nového
sprievodcu reláciou. Tým je moderátor
a herec Petr Rychlý, ktorý má podľa
svojich slov k relácii veľmi blízko.

Raňajky s Novou
Každý všedný deň
od 5.55

Publicistika

nova.cz
facebook.com/novatelevize

Publicistika
Skupina Nova predstavila v priebehu
roku 2015 publicistické relácie v novom
vizuálnom štýle s novými logami,
znelkami a štúdiami u relácií Víkend,
Korenie i lifestylovej show Prásk!
Premenou prešla tiež podoba znelky
Volajte Novu, publicistické Črepiny
obohatilo hneď niekoľko nových rubrík.
S novými Raňajkami s Novou diváci
vstávajú už od tohtoročnej jari.
Črepiny
Publicistická relácia Črepiny zhŕňa
v originálnom pojatí najdôležitejšie
kauzy uplynulého týždňa.
Moderuje Markéta Fialová.
premiérový diel

nedeľa
po SuperStar

Víkend
Magazín televíznych novín. O tom, že
seriózne informácie vedcov, historikov
a očitých svedkov nie sú nudné, divákov
každý utorok presvedčí tím redaktorov

magazínu víkend.
Moderuje Kristína Kloubková a Renáta
Czadernová.
premiérový diel

utorok
21.40

Prásk!
Spoločenský magazín prásk! Ponúka
najhorúcejšie kauzy zo sveta šoubiznisu.
Divákov dostane do zákulisia spoločenských
akcií alebo nahliadne do súkromia hviezd.
Moderuje Gabriela Partyšová.
premiérový diel

Raňajky s Novou
Spravodajstvo z domova i zo sveta,
zaujímaví hostia, horúce novinky pre
pohodový ranný rozjazd.
premiérový diel

každý všedný deň
05.55

Prásk!

čtvrtek
21.40

Korenie
Relácia plná zahraničných
zaujímavostí zo všetkých kútov sveta.
Moderujú Ema Klementová
a Martina Nášelová.
premiérový diel

sobota
10.30

Črepiny

Vysielací čas
Ranné televízne noviny – priebežne 6.00–9.00
Poludňajšie televízne noviny – 12.00
Odpoludňajšie televízne noviny – 17.00
Televízne noviny – 19.30
Rýchle televízne noviny – priebežne po celý deň

Spravodajstvo

tn.cz
facebook.com/tn.nova

Spravodajstvo
Najsledovanejšie spravodajstvo
z domova i zo sveta, ktoré divákom
TV Nova poskytuje prostredníctvom
Ranných, Poludňajších, Odpoludňajších,
Rýchlych a hlavných večerných
Televíznych novín od 19.30 hod.

priemerný share
pol. 2015, 15-54

40,90 %

JAR 2016
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ODPOLEDNÍ TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ

17.30

SO

NE

NA VODĚ*

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2*

ATENTÁT*

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2*

ULICE*

18.30
ULICE

19.30
TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ

20.20

21.30

OKRESNÍ
PŘEBOR +
ATENTÁT

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2

TO
NEVYMYSLÍŠ

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2

ATENTÁT*

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2*

NA VODĚ

ORDINACE
V RŮŽ. ZAHR. 2*

ZVĚŘINEC /
VÍKEND

ORDINACE
V RŮŽ. ZAHR. 2*

PRÁSK!

NA VODĚ*

ORDINACE
V RŮŽ. ZAHR. 2*

STŘEPINY

PRÁSK!*

TO
NEVYMYSLÍŠ*

ZVĚŘINEC /
VÍKEND*

ATENTÁT*

ZVĚŘINEC /
VÍKEND*

PRÁSK!*

TO
NEVYMYSLÍŠ*
*reprízované programy

Na vode
Hugo (Lukáš Langmajer) nájde
nový domov v zátoke na hausbóte
u starého známeho Honzu (Tomáš
Klus) a stretne tam mnoho
svojráznych obyvateľov.

Nové shows
v 2016

nova.cz
facebook.com/novatelevize

Seriálové
novinky

Vysielanie v budúcnosti doplnia dva
nové seriály so skvelým hereckým
obsadením. V produkcii sú tiež ďalšie
dve komediálne série, z ktorých jedna
bude z pera scenáristu Petra Kolečka
a druhú natáča známy producent
a režisér Milan Cieslar. Posledný
menovaný seriál – Na vode – sa
odohráva v hausbótovej zátoke na
Vltave uprostred Prahy. Hlavným
hrdinom je úspešný tridsaťpäťročný
Hugo (Lukáš Langmajer), ktorého
opustila jeho žena (Ester Geislerová),
Prišiel o prácu i strechu nad hlavou
a neostáva mu nič iné, než sa znovu
odraziť odo dna.
Na svoje si prídu aj milovníci
kriminálnych seriálov, pre ktorých
chystáme úplne novú detektívnu sériu
a ďalší rad úspešnej Polície Modrava.
V jej pokračovaní od režiséra Jaroslava
Soukupa sa diváci môžu opäť tešiť
na krásnu prírodu, skvelé herecké

obsadenie (Soňa Norisová, Jaroslav
Satoranský a ďalší) a zaujímavé
kriminálne zápletky.

Polícia
Modrava
Komediálny
seriál
Na vode

Hraný
seriál

Pre viac informácií kontaktujte, prosím:

OBCHODNÝ RIADITEĽ
Florian Skala
tel.: +421 2 6827 4631
skala.florian@markiza.sk

OBCHODNÍ MANAŽÉRI PRE TELEVÍZIU
Jana Šifelová
tel.: +421 2 6827 4644
sifelova.jana@markiza.sk

Peter Slameň
tel.: +421 2 6827 4642
slamen.peter@markiza.sk

Martina Frátriková
tel.: +421 2 6827 4648
fratrikova.martina@markiza.sk

OBCHODNÝ MANAŽÉR
ŠPECIÁLNA REKLAMA
Andrej Trajlínek
tel.: +421 2 6827 4640
trajlinek.andrej@markiza.sk

