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Televízia TA3 má už 20 rokov nezastupiteľné miesto na slovenskom mediálnom trhu ako jediná
spravodajská televízia. Podľa prieskumu prestížneho britského Inštitútu Reuters pre výskum žurnalistiky na
Oxfordskej univerzite je Televízia TA3 najdôveryhodnejšia mediálna značka na Slovensku.
Televíziu TA3 si podľa peoplemetrového merania zapne denne 800 – 1,2 mil. divákov.

Televízia TA3 dosiahla podľa Medianu najvyššie hodnoty objektívnosti svojho spravodajstva od roku 2015.
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Web ta3.com navštevuje viac ako 1 MILIÓN užívateľov mesačne.

70,02% návštevníkov vo veku od 25 do 54 rokov. 

V porovnaní s celkovou populáciou SK internetu máme vyšší podiel ľudí so 
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním – 92,48%. Populácia celkovo 83,13%.

41,85% užívateľov má príjem domácnosti vyšší ako 1000 EUR mesačne. 

WWW.TA3.COM



TA3 ako slobodné médium s nezávislým obsahom & hodnoverným zdrojom aktuálnych, pravdivých a overených informácii 

je pre každého klienta špecifický mediálny kanál, ktorý okrem rozšírenia zásahu v rámci mediálnej komunikácie oslovuje 

konečného spotrebiteľa nielen formou klasickej spotovej kampane & sponzoringu, ale najmä úzkym prepojením 

mienkotvorného média a produktu formou modernej natívnej reklamy šitej na mieru potrebám klienta a jeho produktu. 

Najväčším benefitom ostáva výborné prepojenie obrazu a online svetu TA3, kedy má klient možnosť súčasnej 

komunikácie v TV, ako aj na webe.  

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A BENEFITY



Televízia TA3

2022



TELEVÍZIA TA3
Ekonomika a financie.

Biznis
premiéra, 2x repríza

 diania v oblasti podnikania z verejného a súkromného sektora

 prehľad o rezonujúcich fúziách, akvizíciách a hospodárskych výsledkoch

 súhrn informácií o úspešných podnikoch a ich spôsobe vedenia

 účasť odborníkov a manažérov zaznamenáva ich postoj k odborným 
otázkam

Moderuje: Katrin Lengyelová
Investujeme
premiéra, 2x repríza

 prináša divákom servisné informácie v oblasti investícií

 diskusia s odborníkmi v danom segmente

 rozoberanie tém, ktoré v súčasnosti rezonujú nielen u nás, ale aj vo 
svete

Moderuje: Lenka Buchláková



TELEVÍZIA TA3
Automobily a technológie.

Motoring
premiéra, 3x repríza

 novinky a testy modelov áut

 zaujímavosti z najznámejších svetových autosalónov

 praktické informácie pre šoférov ako aj „nešoférov“

Moderuje: Jozef Dúbravský, Filip Garaj

Svet technológií
premiéra, 3x repríza

 ako byť guru v technológiách

 zameranie na technologické novinky a najnovšie trendy 

 doplnené o praktické rady užívania a ovládania najnovších technologických 
výrobkov

 informačne nabité rozhovory a reportáže zabezpečujú zvýšenie komfortu 
zrozumiteľnosti 

 využívania výdobytkov pre odborného aj laického diváka

Moderuje: Ľubomír Straka



TELEVÍZIA TA3
Šport a športové dokumenty.

Šport
Premiéra 6x denne

 komplexný prehľad športových domácich a zahraničných udalostí

 zaujímavé a divácky obľúbené reportáže a rozhovory s osobnosťami 
športového života

 zameraná na analýzy udalostí v športovom svete a možné príčiny ich 
vzniku

Moderuje: Dušan Gabáni, Peter Polaš, Miroslav Michalech

Dokumenty
Premiéra, repríza

 rôznorodé dokumenty, najmä športové (ale aj historické, politické, 
osobnostno - profilové, lifestyleové, kriminálne a pod)

 ide o nakupované a dabované akvizície 



TELEVÍZIA TA3
Cestovanie.

Spektrum
premiéra, repríza

 magazín o netradičných miestach

 zaujímavé osobnosti a informácie z celého sveta

Moderuje: Eva Koprena

Štúdio TA3: Za hranicami
premiéra, repríza

 relácia o cestovaní, kde môžu diváci získať inšpiráciu 

 rozhovory so zaujímavými Slovákmi, ktorí pôsobia v zahraničí

 aktuálne a praktické informácie z destinácií

Moderuje: Roberta Gregorová



TELEVÍZIA TA3
Životný štýl.

Showbiz
premiéra, 2x repríza

 módne inšpirácie a novinky okolo nás

 spoločnosť, móda a životný štýl, ktorý hýbe svetom

 reportáže z koncertov, premiér, klubových scén, rôznych spoločenských 
podujatí

Moderuje: Karolína Čičátková

Umenie na TA3
premiéra, 2x repríza

 nová relácia mapuje diania na poli umenia

 divadelné premiéry, koncerty, vernisáže, novinky na knižnom trhu

 rozhovor so zaujímavými osobnosťami

Moderuje: Simona Frantová, Katarína Korecká



TELEVÍZIA TA3
Zdravie.

Život s diagnózou
premiéra, 2x repríza

 relácia prinášajúca nové informácie, postupy a možnosti liečby rôznych 
zdravotných problémov a ochorení

 každý diel sa zameriava na inú diagnózu

 Hosťom býva odborný lekár zodpovedajúci otázky od divákov

Moderuje: Adriana Kmotríková

Zdravie na TA3
premiéra, 2x repríza

 venuje sa aktuálnym témam v zdravotníctve

 vstupy a rozhovory s odborníkmi, zdravotníkmi, ale aj pacientami

 zodpovedanie diváckych otázok

Moderuje: Igor Haraj



TELEVÍZIA TA3
Novinky.

Klub TA3
premiéra, repríza

 rôznorodé témy, ktoré zaujímajú všetkých z rôznych uhlov pohľadu

 piatkové večery plné zaujímavých hostí   

Moderuje: Mária Bernáthová

Raňajky na TA3
Pon – Pia od 6:00 do 9:00

 aktuálne spravodajstvo, moderované počasie, dopravný servis 

 užitočné rady a servisné informácie spolu s hosťami v štúdiu

Moderuje: Norbert Dolinský, Alexander Štefuca



TELEVÍZIA TA3
To, čo robí TA3 jedinečnou.

Špeciály, tlačové besedy, LIVE prenosy  
VYSIELANÉ VŽDY V NAJSLEDOVANEJŠÍCH ČASOCH

 aktuálne a naživo

 vysielané v čase aktuálne rezonujúcich celospoločenských udalostí

 pri príležitosti volieb, krízových situácií, mimoriadnych udalostí



C.E.N. s.r.o. – televízia TA3, Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika, www.ta3.com
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