CENNÍK PLATENEJ POLITICKEJ PROPAGÁCIE | VOĽBY 2022 | 29.10.2022
Podľa zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov sú základné pravidlá pre realizáciu politickej propagácie pre voľby do
orgánov územnej samosprávy v roku 2022 /ďalej aj ako „Voľby 2022“/ vysielanej
prostredníctvom programových služieb RTVS nasledovné:
1. RTVS vyhradzuje pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora
mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre
voľby do orgánov územnej samosprávy, vysielací čas na vysielanie politickej propagácie na
televíznych programových službách RTVS 24 a Jednotka v rozsahu spolu 330 minút vysielacieho
času a na rozhlasových programových službách Rádio Regina v rozsahu spolu 102 minút
vysielacieho času.
2. Politickú propagáciu k Voľbám 2022 je možné vysielať len v období začínajúcom 21 dní
predo dňom konania volieb a končiacom 48 hodín predo dňom konania volieb. Vysielanie politickej
propagácie je teda možné zrealizovať výhradne od 8.10.2022 do 26.10.2022.
3. Všetkým kandidátom a politickým stranám, ktoré budú mať záujem o vysielanie politickej
propagácie k Voľbám 2022 v rámci programových služieb RTVS, budú poskytnuté rovnaké
podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
4. Všetky uvádzané ceny v cenníku sú bez DPH. Na ceny uvedené v cenníku sa nevzťahujú zľavy
a Media RTVS vyžaduje platbu vopred.
5. Nárok na vysielací čas na politickú propagáciu si kandidujúce subjekty uplatňujú PÍSOMNOU
formou, a to najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr do 17.9.2022. Ak
kandidujúci subjekt neprejaví záujem o politickú propagáciu do uvedeného termínu, tak mu nárok
na politickú propagáciu k Voľbám 2022 vo vyhradenom vysielacom čase zaniká. Nárok na
uplatnenie vysielacieho priestoru k Voľbám 2022 môže uchádzač/kandidát poslať na mail:
mojmir.paulicka@mediartvs.sk.
6. Vyhradený vysielací čas na politickú propagáciu bude najneskôr do 24.9.2022 rozdelený
rovnomerne medzi kandidujúce subjekty, ktoré si písomne uplatnili nárok na politickú propagáciu vo
vyhradenom vysielacom čase. Kandidujúcim subjektom bude následne písomne oznámený časový
rozsah politickej propagácie, ktorý si môžu zakúpiť ako aj presný čas jej vysielania.
7. Všetky reklamné bloky určené pre vysielanie politickej reklamy budú označené ako platená
politická propagácia.
8. Vo vysielanej politickej propagácií je potrebné uviezť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v
rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov, sídlo a
identifikačné číslo organizácie ak ide o právnickú osobu. V prípade politickej propagácie v
rozhlasovom vysielaní, ktorá je kratšia ako 30 sekúnd, postačí uviesť len údaj o objednávateľovi v
rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, ak ide o právnickú osobu.
9. Ak by niektorý kandidát kandidoval na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta,
starostu obce, starostu mestskej časti a zároveň aj na funkciu poslanca zastupiteľstva
samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a
poslanca miestneho zastupiteľstva, môže mu byť zo strany Media RTVS priestor na politickú
reklamu poskytnutý len raz. RTVS nevyužíva oprávnenie vyhradiť vysielací čas podľa §11a ods. 4.
10. Za obsah politickej propagácie nezodpovedá vysielateľ ale objednávateľ.

VYSIELANIE OD 8.10. DO 26.10.2022
PROGRAMOVÁ
SLUŽBA RTVS

1 x 30“

DEŇ
V TÝŽDNI
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REKLAMNÝ SPOT

PON – PIA

1625

2.500 €

PON – NED

1158 | 1358 | 1558
1758 | 1858 | 1950
2018 | 2158

1.500 €

PON – PIA
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NEDEĽA

654 | 1154 | 1654
657 | 1159
757 | 1227

315 €
315 €
315 €
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