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Správa Alexandra Riabova 

člena VV SŠZ pre médiá a právne záležitosti 
 
Funkcie a členstvá v orgánoch v súvislosti so šachovými aktivitami: 
Predseda Legislatívnej komisie SŠZ 
Predseda Mediálnej komisie SŠZ 
Predseda Komisie pre implementáciu nového zákona o športe 
Asistent poslankyne Národnej rady (2016) 
Účasť na zasadnutiach Valného zhromaždenia SOV a zastupovanie prezidenta zväzu v Komisii 
neolympijských športov v SOV (2015-2018) 
Člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského výboru (2018) 
Podpredseda Šachového zväzu Nitrianskeho kraja 
Predseda Topoľčianskeho šachového klubu 
 
Organizátor 60 šachových turnajov od roku 2012, vrátane 7 celoštátnych majstrovstiev (2016-2018)  
 

Správa o mediálnej komunikácii SŠZ – Mediálna 
komisia SŠZ 
 
Priority  1 
Popis činnosti  2 
Výsledky pri presadzovaní správ v médiách  3 
Cenník mediálneho priestoru SŠZ  4 
Externá spolupráca v mediálnej komisii 5 
Interná komunikácia 5 
Námety pre prácu do budúcnosti 6 
Príloha: Príklady niektorých propagácií v médiách vrátane cenníkov 7 
 
Priority 
 
Pred troma rokmi sme v súlade s napĺňaním programu prezidenta SŠZ Františka Jablonického začali 
pracovať na plnení vízie zvýšenia postavenia šachu v spoločnosti. K dosiahnutiu tohto cieľa sme sa 
rozhodli využiť dve línie: 
1) Vytváranie dôležitých osobných vzťahov s predstaviteľmi štátu 
2) Propagovanie mena šachu vo verejnosti – spoluprácou s médiami a vytváraním netradičných 
podujatí s významnými hosťami 
 
Výsledkom neprestajnej práce na zvyšovaní postavenia šachu v spoločnosti a našej propagácii je: 
 
1) Hrdosť členov zväzu na príslušnosť k nášmu športovému odvetviu – po vzhliadnutí 
reportáže/prečítaní článku sa na nás kamaráti a kolegovia obracajú, pretože vedia, že sa venujeme 
šachu 
2) Lepšie postavenie pri rokovaniach o možnosti získať sponzorské prostriedky – ak sponzor dáva 
prostriedky s tým, že chce, aby bol prezentovaný ako sponzor, tak mu záleží na tom, aby sa ľudia 
o jeho podpore šachu dozvedeli 
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3) Lepšie postavenie pri rokovaniach s predstaviteľmi štátu a následnom úspešnom žiadaní dotácií 
a grantov - podporuje sa to, o čom sa všeobecne vie, že funguje 
4) Zvyšovanie členskej základne – vytváranie vzorov (rodič chce dať dieťa na šach, keď vidí 
v správach úspešných mladých šachistov). 
 
Čerpať výhody z celoštátnej aktivity môžu následne aj športové kluby pri žiadaní o prostriedky na 
lokálnej úrovni, ako aj rozširovania svojej členskej základne. 
 
Existuje totiž väčšia ochota podporiť to, o čom je počuť, že pôsobí, že sa venuje mládeži a že 
prezentuje šikovnosť. 
 

Popis činnosti 
 
Keď sme pred troma rokmi na krajských konferenciách predstavovali víziu toho, že šach dokážeme 
dostať intenzívnou prácou do médií, mnohým sa táto predstava pozdávala, avšak boli vyslovene 
skeptický, že sa také niečo môže podariť: „Všetko je to pekné, ale šach v médiách nikdy nebude – nie 
je to futbal a nie je pre nich zaujímavý,“ – povedal mi na jednej z nich starší funkcionár.  
 
V minulosti sme dokonca Denníku Šport platili za upravené cenníkové ceny za vydávanie článkov 
o šachu. Na základe mojich skúseností s prácou s médiami som vedel, že do celoštátnych médií sa 
dostať dá, ak dokážeme produkovať kvalitné tlačové správy, ktoré v sebe nesú zaujímavý príbeh. 
Nikto totiž nerobí v týchto súkromných subjektoch charitu a nedá nám v nich priestor pre „nudné“ 
správy o šachu – a to istotne nie, ak doteraz neexistovala žiadna významná tradícia publikovania 
šachových správ. Cieľom teda bolo upútať ich pozornosť na zaujímavý príbeh a následne posunúť 
hlavnú informáciu o podujatí a našich výsledkoch.  
 
Táto náročná kreatívna práca je však len polovičkou „boja“. Následne totiž treba túto informáciu 
nevtieravým spôsobom posunúť do médií tak, aby ju prevzali a aby v tom najlepšom možnom prípade 
prišli osobne urobiť reportáž z podujatia. Treba veľmi rozumne narábať s odosielaním emailových 
správ a následne častokrát aj priamo telefonicky osloviť niektorých novinárov a vedúcich vydaní, či 
vedia zabezpečiť reportáže priamo na podujatí. Vo veľkom množstve prípadov aj toto úsilie vyjde 
naprázdno, to však človeka nemôže odradiť od ďalšieho kontaktovania médií, ak vie, že táto tlačová 
správa je kvalitne spracovaná a má potenciál na rozšírenie. V zásade možno zhodnotiť, že s každou 
takouto kvalitne spracovanou tlačovou správou sme dokázali dosiahnuť úspech. Ten sa líšil iba od 
veľkosti rozsahu jeho prevzatia, čo niekedy ovplyvnili aj náhodné faktory (nemožnosť zabezpečiť štáb 
pre dané podujatie). 
 
Druhou líniou tejto práce je vytváranie tzv. happeningov. Znamená to, že ku práci na kreatívnej 
tvorbe tlačovej správy a oslovovaní novinárov sa pribaľuje ďalšia kreatívna činnosť spočívajúca vo 
vymyslení a následnom realizovaní netradičného podujatia, ktoré médiá zaujmú. Vo všeobecnosti 
majú happeningy najlepší propagačný potenciál vzhľadom na ich neobvyklosť a príbeh.  
 
Výborným príkladom takého typu podujatia bola simultánka Splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity s mladými rómskymi šachistami. V tomto zápase malé dievčatko Agátka Berková (8 rokov) 
rozhodla o víťazstve družstva detí nad splnomocnencom. Mladí Rómovia porazili v šachu 
Splnomocnenca vlády – tento príbeh je výborne šíriteľný. Správa s takýmto nádychom niesla 
výborný potenciál pre jej šírenie. V časoch, kedy existuje napätie v spoločnosti ku marginalizovaným 
skupinám je ich športové nadšenie k takejto intelektuálnej hre výborným vzorom pre búranie 
negatívnych predsudkov a pozitívnym vzorom pre snaženie sa ostatných detí zažiť podobný úspech.  
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Propagačne najsilnejším happeningom bol samozrejme Vianočný turnaj predsedu parlamentu za 
účasti Anatolija Karpova, ktorý by sa mal každoročne opakovať a významne prispeje k propagácii 
šachu. Mimo činnosti VV sa takýmto spôsobom podarilo pekne spropagovať šach fiľakovskému 
trénerovi Lucie Kapičákovej, p. Laurenciskovi. Tá odohrala zápas s prezidentom Slovenskej republiky, 
ktorý bol veľmi dobre šírený na sociálnych sieťach a udivoval verejnosť nad šikovnosťou malého 
dievčatka. 
  
Inou veľmi dobrou propagačnou aktivitou je práca v teréne, kde je výborným príkladom prezentácia 
šachu napríklad na Európskych dňoch športu (konali sa v bratislavskom Sade J. Kráľa). Okrem 
možnosti zahrať si šach priamo v tamojšom parku pomedzi inými športovými aktivitami, boli v našom 
stánku rozložené ďalšie šachové materiály (CIS učebnice a pod.) a dochádzalo tak k osobným 
kontaktom so záujemcami o hru, väčšinou rodičmi detí.  
 
Podobné podujatia majú dôležitý potenciál a sú doplnkom k práci pri propagácii šachu v médiách. Dá 
sa povedať, že od článkov takýmito akciami v teréne prechádzame k priamemu náboru nových 
členov. Zastávam názor, že zväz by mal takéto podujatia centrálne personálne a finančne podporovať 
a zúčastňovať sa väčších mestských podujatí s našimi infostánkami. Moja priama skúsenosť z prvého 
ročníka tohto podujatia bola taká, že istá mamička sa zastavila pri našom stánku, že čítala 
v týždenníku Týždeň článok o mladom šachistovi (Sebastián L. Kostolanský), ktorý po roku hry dokázal 
získať titul šampióna Európskej únie. Zaujímalo ju, či je to naozaj možné a či by aj jej dieťa mohlo 
podobný úspech dosiahnuť. 
 
Ojedinelými avšak rovnako dôležitými aktivitami boli aj individuálne správy v médiách, ktoré sa 
podarilo presadiť niektorým iným šachistom.  
 
Významnou udalosťou bol aj zápas o majstra sveta. Aj to hovorí o tom, že akýkoľvek šport je 
propagovateľný a môže vyrásť na popularite, ak v sebe nesie zaujímavý príbeh. Je historickou šancou 
šachu celkovo vo svete, ale rovnako aj u nás „zviezť sa na vlne“ popularity mladého majstra sveta, 
ktorý je sympatickým vzorom a charizmatickou osobnosťou. Možno nebolo najšťastnejšou voľbou 
politizovať jeho súboj o titul v šachových komentároch, ale treba brať ako fakt, že médiá tento príbeh 
chceli rozvíjať. V médiách tiež zarezonovala správa zo sveta šachu pri nesúhlase nosiť šatky na 
ženských šampionátoch v moslimských krajinách, či moslimských duchovných, ktorí v jednej z krajín 
označili šach za „diablovu hru“, ktorá vyčarila úsmevy v našej verejnosti. Podobné správy sú 
príležitosťou pre mediálny tím SŠZ reagovať na ne a propagovať tak meno SŠZ. Reakcia by mala byť 
taká, aby nebola politicky zameraná a nevytvárala potenciálnu urážku nejakej skupiny obyvateľstva. 
Okrem reakcií by sme však tieto celosvetové témy mali tiež aktívne sami prinášať do médií 
a zviditeľňovať tak SŠZ. 
 

Výsledky pri presadzovaní správ v médiách 
 
Za obdobie rokov 2015-2018 sme v médiách pričinením Mediálnej komisie SŠZ dosiahli okolo stovky 
výstupov, vrátane výstupov v televíznych reportážach, reláciách, či dokonca zábavnej súťaži 
(prakticky všetky najväčšie celoštátne TV: TV JOJ, TV Markíza, RTVS), ďalej článkov a rozhovorov so 
šachistami v printových médiách (Pravda, Denník N, Týždeň, Nový čas, Plus 1 deň) a rádiách (RTVS, 
Rádio Vlna, Rádio Šport) a elektronické médiá (Topky, Denník Šport, Dobré noviny, Pravda, Denník N, 
Tak určiteee, Šport je život a množstvo ďalších). 
 
Jediný spôsob ako je možné oceňovať výstupy v médiách je vychádzanie z cenníkov médií pre PR 
články a podobný platený priestor. Treba brať na vedomie, že aj súkromný sektor objednávajúci si 
inzerciu si viac váži PR články, ktoré viac pôsobia ako prirodzený obsah médiá, ktoré si človek zakúpil 
alebo sleduje, ako obyčajné inzertné oznámenia, ktoré sú častokrát čitateľmi preskakované, ale PR 
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článok pôsobí pre prijímateľa dôveryhodnejšie, keď je písaný akoby treťou stranou a akoby 
prirodzená súčasť obsahu média. Takéto články majú teda relevantnú hodnotu. PR agentúry, ktoré 
ich spracovávajú fungujú na rovnakom princípe, keď súhrn uverejnených správ klientovi vyčíslia na 
základe cenníkov médií a na ich podklade žiadajú od klienta odmenu za ich presadenie v médiách. Je 
nutné si uvedomiť, že žiadne súkromné médium, ktoré žije z inzercie a z čítanosti nebude robiť 
samo od seba „charitu“ pri propagácii šachu. Ak im za publikovanie článkov nechceme platiť, 
musíme ich vedieť zaujať a komunikáciou s novinármi kreatívne vytvorenú tlačovú správu presadiť. 
Táto činnosť má hodnotu, nakoľko na jednej strane stojí možnosť, že o šachu správy v médiách 
nevychádzajú takmer vôbec, alebo vychádzajú viac-menej systematickým snažením. 
 
Hodnota týchto výstupov za uvedené obdobie dosiahla pri najnižšej úrovni sumu 70.000 € v zmysle 
cenníkových cien konkrétnych médií. Najdrahší priestor býva v televízií, po ňom nasledujú 
najpočúvanejšie rádia v najlepších vysielacích časoch, print a najčítanejšie elektronické médiá.  
 
Vôbec poprvýkrát sme dokázali na obrazovky televízie dostať reportáž z finále Extraligy (v pozadí 
rozhovorov s hráčmi bolo vidieť veľký banner sponzora ligy, ako aj usporiadateľského hotela). 
Televízia zásluhou Mediálnej komisie SŠZ prišla aj na MSR v šachu amatérov, MSR mládeže 
v Tatralandii, MSR mužov v Banskej Štiavnici, Svetovú olympiádu mládeže v Poprade, natočila 
reportáž s medailistami MEÚ, prezentovala šach v zábavnej relácii Inkognito, urobila dlhší rozhovor 
so slovenským rekordérom v hre šachu naslepo. 
 
Na základe výstupov v médiách sa spojila so SŠZ ešte v roku 2015 kancelária ministra školstva Juraj 
Draxlera, ktorý inicioval stretnutie s prezidentom SŠZ a troma úspešnými medailistami 
z Majstrovstiev Európskej únie. 
 
Propagácii šachu pomáhali aj výstupy na stránke ministerstva školstva zásluhou prevzatia záštity nad 
podujatiami a projektom MDH štátnou tajomníčkou ministerstva školstva Oľgou Nachtmannovou. 
 
S niektorými novinármi sme udržiavali priebežný komunikačný vzťah. Redaktori TASR, ale aj Rádia 
Šport nám niekoľkokrát volali na základe informácií, ktoré sme zverejnili na stránke chess.sk, či 
dokonca aj fóra na chess.sk. Z toho hľadiska je dôležité citlivo pristupovať aj k obidvom týmto 
priestorom a uvedomovať si, že neslúžia len na internú komunikáciu, ale aj na našu prezentáciu 
navonok. 

 
Cenník mediálneho priestoru SŠZ 
 
Pre SŠZ som vypracoval Cenník za využívanie mediálneho priestoru SŠZ. Starý cenník vôbec 
nezodpovedal realite hodnoty nášho priestoru – až príliš sme sa podcenili oproti iným médiám. 
Odporúčam jeho dodržiavanie s ohľadom na to, že v ňom uvedené ceny sú primerané na podmienky 
toho, akú kvalitu najčítanejší šachový web poskytuje. Zľavy by mali byť poskytované len na základe 
dlhšie trvajúcej propagácie, či množstevnej zľave, respektíve pri významných šachových podujatiach. 
 
Ak sa nám podarí postupne opätovne vybudovať FB stránku s veľkým počtom odberateľov môže byť 
pre inzerentov zaujímavou službou aj sprostredkovanie inzercie prostredníctvom príspevkov na 
tomto kanáli a takýmto spôsobom znižovať náklady na jej rozširovanie. 
 
Organizátori, ale aj predajcovia produktov určených pre šachistov sú ochotní platiť za reklamu na 
Facebooku a je pre nich rovnako prirodzené platiť za poskytnutie takého priestoru aj na našom veľmi 
dobre čítanom webe. 
 
Cenník a možnosť inzercie využili dvaja klienti – obrátili sa na nás traja. 
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Externá spolupráca v mediálnej komisii 
 
Pri činnosti v Mediálnej komisii mi veľmi dobre pomáhali Tomáš Kolár, prispievateľ Denníka N  
(editácia niektorých tlačových správ a spolupráca s niektorými médiami) a p. Miroslav Petrek 
(intenzívna pomoc pri správe Facebookovej stránky SŠZ, tvorba štatistických článkov a príspevky na 
wikipediu), občasne s článkami vypomohla aj Rebeka Nadzamová. O niektorých našich 
medzinárodných podujatiach informoval Peter Paleček. 
 
Pri oslovovaní médií som čerpal zo svojich predchádzajúcich skúseností s prácou s nimi a širokými 
kontaktmi na novinárov, ktoré som získal vďaka mojej predchádzajúcej činnosti v oblasti 
spoločenského angažovania sa, ktorému som sa v minulosti niekoľko rokov venoval. Prax pri písaní 
správ som nadobudol pri tvorbe blogov pod vedením skúsenejších kolegov z médií a samoštúdiom 
v oblasti rétoriky a mediálnej komunikácie. 
 

Interná komunikácia 
 
1) Webstránka SŠZ má nešťastnú staršiu programátorskú platformu a jej zásadnejšie úpravy sú 
komplikované. Dlho sme hľadali vhodného zodpovedného programátora, ktorý by bol ochotný 
obetovať svoj voľný čas za odmenu pod trhovými hodnotami práce. Z toho dôvodu aj napriek veľkej 
vôli nebolo možné uskutočniť zmeny v dizajne webu, ktorých cieľom malo byť lepšie 
sprostredkovanie informácií a nástrojov na ich vyššie zdieľanie.  
 
O tieto zmeny som usiloval od prvých dní po zvolení. Nebolo ich však možné zrealizovať. 
 
Šikovného a zodpovedného programátora spĺňajúceho tieto podmienky som našiel až v januári 2018. 
Výkonný výbor zamietol udelenie prístupu tomuto človeku, aby mohol vykonávať úpravy na 
webstránke. O dôvodoch by som nerád špekuloval. 
 
2) SŠZ sme spolu s Rebekou Nadzamovou zriadili stránku na univerzálnej online encyklopédii 
Wikipedia, kde okrem informácií o zväze postupne zverejňujeme v „Sieni slávy“ naše terajšie 
úspechy. Táto je priebežne dopĺňaná p. Petrekom. 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_%C5%A1achov%C3%BD_zv%C3%A4z 
 
3) Sociálne siete bolo nutné nanovo vytvoriť a od základov budovať a získavať odberateľov. Po zmene 
vedenia po voľbách 2015 sme na Facebooku stratili prístup k stránke s názvom Slovenský šachový 
zväz. Môj predchodca na pozícii Marketingu vo VV SŠZ Michal Vrba s tvrdením, že patrí jemu, si ju po 
skončení funkcie nechal pre seba aj s 2.300 odberateľmi. Výkonný výbor štyrikrát pozval Vrbu na 
zasadnutia VV SŠZ, aby situáciu prišiel osobne vysvetliť. Tento ani raz neprišiel. Predchádzajúci VV 
SŠZ mal od Michala Vrbu Správu o marketingu z 13. 6. 2013, v ktorej on sám označil Facebook 
s názvom Slovenský šachový zväz za vlastný mediálny kanál SŠZ. Stránka dlhodobo niesla názov 
Slovenský šachový zväz a na základe toho si ju ľudia odoberali ako náš mediálny kanál. Následne na to 
po publikovaní správy, v ktorej tento kanál označil sám za majetok zväzu Vrba požiadal a bola mu 
schválená vo VV SŠZ investícia do reklamy tohto médiá vo výške 600 €. Štyri mesiace po voľbách 
v roku 2015 Michal Vrba zmenil názov stránky z názvu Slovenský šachový zväz na Milujeme šach 
a doposiaľ ju SŠZ nevrátil. 
 
Budovaním nových sociálnych sietí bol úplne stratený čas, ktorý mal človek poverený marketingom 
vo VV pre SŠZ v rokoch 2012-2015 venovať ich tvorbe a ďalší zbytočne stratený čas bol pri ich 
opätovnom budovaní od roku 2015. Tento fakt spôsobil veľkú neefektivitu pri šírení správ, ktoré 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_%C5%A1achov%C3%BD_zv%C3%A4z
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o nás náročným spôsobom vyšli v médiách, a ktoré tak mohla šíriť šachová komunita vo svojom 
okruhu. Na zvyšovanie počtu odberateľov novej FB stránky bolo vynaložené ďalšie množstvo financií. 
 

Námety pre prácu do budúcnosti: 
 
Považujem za významnú prioritu SŠZ systematicky pracovať s médiami. Táto práca si vyžaduje veľké 
úsilie, časovo a personálne náročnú kreatívnu prácu. Je nutné rozvíjať líniu tvorby tlačových správ, 
vytvárania happeningov a prácu v teréne.  
 
Dizajn webstránky je priam nutné zmeniť na moderné pomery. Vzorom nám môže byť webstránka 
českého, či maďarského šachového zväzu. Je nutné využívať personálne kapacity, ktoré vo zväze na 
tento účel máme. Pri zdieľaní informácií na nej treba začať uplatňovať moderné zdieľacie funkcie. Na 
webstránku sa treba pozerať nielen z pohľadu člena zväzu, ale aj pohľadu záujemcu o začatie hrania 
šachu, z pohľadu novinárov a z pohľadu sponzorov. Tak, aby každá z týchto skupín užívateľov vedela 
aj rýchlym letmým pohľadom nájsť informácie, ktoré potrebuje. Na stránke je nutné usporiadať 
systematickým spôsobom internú legislatívu, ktorá sa napriek náročnému vypracovaniu z našej 
strany, nezrealizovala z dôvodu nedostatočnej kapacity programátora. 
 
Na stránke je potrebné zodpovedne strážiť obsah, ktorý je na nej publikovaný predovšetkým v sekcii 
článkov. Odporúčam vyvarovať sa bulvarizujúcim nadpisom, pokiaľ naša organizácia nechce ako 
„bulvárna“ pôsobiť navonok. Stávalo sa tomu tak v predchádzajúcom VV SŠZ a prinášalo to viacero 
negatívnej kritiky. 
 
Je nutné si uvedomiť tiež, že ak niečo „visí“ na našej hlavnej stránke ako hlavný článok môže to byť 
treťou stranou považované za komunikát SŠZ so všetkými dôsledkami pre SŠZ. V dnešnej dobe, keď 
stačí link článku jednoducho preposlať dotknutej osobe môže v takýchto prípadoch rozhodovať aj 
krátky čas jeho zverejnenia. Na tento účel boli vypracované aj Pravidlá publikovania na chess.sk, 
o ktoré sa administrátor stránky môže opierať. SŠZ nesie spoločenskú aj právnu zodpovednosť za 
obsah, ktorý visí na jeho stránkach a na jeho stránkach by sa nemali objavovať útoky, či paródie na 
partnerov zväzu. 
 
Pokiaľ sa dokáže rozšíriť kapacita mediálna komisia, je nutné sa zamerať aj na širšie informovanie 
o pôsobení našich hráčov na medzinárodných podujatiach. Informácie o domácich podujatiach majú 
z praktického a kapacitného hľadiska ostať na zodpovednosti ich organizátorov. 
 
Rozvinúť by sa mal tiež aktivita v oblasti hrdosti k príslušnosti k našej organizácii tvorbou 
a rozširovaním propagačných tovarov. 
 
Ak budeme systematicky pracovať na poli medializácie a marketingu z dlhodobého hľadiska sa nám 
táto dobre odvedená práca musí vrátiť. Musíme kráčať v ústrety zvyšovania členskej základne, hrdosti 
k nášmu športu a zvyšovania našich príjmov na podklade solídneho informovania o našej činnosti a 
šikovnosti. 
 

V Košiciach dňa 10. júna 2018 

 

Mgr. Ing. Alexander Riabov 
Člen VV SŠZ 

Mediálna komisia SŠZ 
 

Príloha: Príklady niektorých propagácií v médiách vrátane cenníkov 
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Príloha: Príklady niektorých propagácií v médiách vrátane cenníkov 
 

Za obdobie od júla 2015 do júna 2016 sme dokázali činnosťou VV preukázateľne 

dosiahnuť mediálnu prezentáciu: 

➢ V hodnote 52.000 € 

➢ Viac ako 60 výstupov v celoslovenských médiách 

➢ 4 výstupy v TV spravodajstve, 7 výstupov v rádiách, 3 výstupy v printe a 48 

výstupov v elektronických médiách 

➢ Spolupracovali sme s TV: JOJ, Markíza, RTVS 

➢ Rádiá: Regina, Vlna, Šport 

➢ Print: Nový čas, Pravda, Týždeň 

➢ Elektronické médiá: Topky.sk, Čas.sk, Šport.sk, Sme.sk, Dennikn.sk, Takurčite.sk, 

Športježivot.sk, O športe.sk, Euractiv.sk, Európske noviny.sk, Konzervatívny 

výber.sk 

➢ Predchádzajúce vedenie SŠZ za správy v médiách platilo médiám, naše nie 

 

Minister školstva Juraj Draxler pozval na audienciu Prezidenta SŠZ a troch medailistov z MEU Mureck 
na základe informácií, ktoré sa dočítali jeho kolegovia na ministerstve v médiách o našom úspechu na 

šampionáte 
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Minister odovzdáva ocenenie Sebastiána Lukášovi Kostolanskému Majstrovi EÚ do 10 rokov 

1 Prehľad o mediálnych výstupoch za 11 mesiacov 
*Cenníky jednotlivých médií sú uvedené na konci dokumentu 

      

 
Mediálne výstupy od 06/2015 do 05/2016 

   

 

    

 

Hodnota 
propagácie 51 832 €    

 Počet výstupov 62    

 Počet TV výstupov 4    

 Počet Rádio výstupov 7    

 Počet Print výstupov 3    

 Počet El. médií 48    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

7 692 € 11 440 €

2 640 €

3 240 €
4 500 €

22 320 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

MSR mužov MEU Mureck MS Grécko Extraliga MSR mládeže Simultánka
naslepo Pacher

10 hráčov

Hodnota propagácie v médiách
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  Podujatie Obdobie 
Počet výstupov 
(celoSR) TV Rádio Print El. médium Hodnota  

1 MSR mužov 07_2015 14 1 2 0 11 7 692 €  
2 MEU Mureck 08_2015 13 1 0 2 10 11 440 €  
3 MS Grécko 10_2015 8 0 2 0 6 2 640 €  

4 Extraliga 
10_2015-
04_2016 10 0 0 0 10 3 240 €  

5 MSR mládeže 04_2016 7 1 2 0 4 4 500 €  

6 
Simultánka naslepo 
Pacher 10 hráčov 05_2016 10 1 1 1 7 22 320 €  

          

  SPOLU: 62 4 7 3 48 51 832 €  

2 Príklady niektorých výstupov 
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Nakrúcanie Relácie Reflex (TV Markíza) o šampiónoch z MEU Mureck 
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Nakrúcanie reportáže TV RTVS o Majstrovstvách SR mládeže 

 

Správa v denníku Šport – elektronická podoba (minulé VV SŠZ za články v Denníku Šport platievalo) 
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3 Detaily jednotlivých mediálnych výstupov 
 

3.1 Pacherova simultánka naslepo proti 10 súperom 

   HODNOTA PROPAGÁCIE 22 320 € 

        

  Médium Nadpis Dátum Forma Dosah Link 
Cenník 
cena s 
DPH 

1 TV JOJ 
Šach so 
zakrytými očami 

15.5.2016 
103 
sekúnd 

  
http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-05-15-
noviny-tv-joj.html 

13 020 € 

2 Nový čas 

 
 
Nový slovenský 
rekord: Milan 
naslepo vyhral 
šach s 10 hráčmi! 

16.5.2016 
Print 
rozsah 
1/3 A4 

  

strana č. 10 a 11 v rozsahu 1/3 A4 

5 340 € 

3 

Čas.sk 

Nový slovenský 
rekord: Milan 
naslepo vyhral 
šach s 10 hráčmi! 

16.5.2016 
elektr. 
Médium 

  
http://www.cas.sk/clanok/400631/novy-slovensky-
rekord-milan-naslepo-vyhral-sach-s-10-hracmi/  

1 920 € 

4 

Šport.sk 

Šach: Na 
Unihrách sa 
pokúsi Pacher o 
rekord, hra 
simultánne proti 
desiatim 
súperom 

7.5.2016     
http://sport.aktuality.sk/c/215066/sach-na-unihrach-
sa-pokusi-pacher-o-rekord-hra-simultanne-proti-
desiatim-superom/  

600 € 

5 Topky.sk 

Najmladší 
slovenský 
veľmajster v 
šachu chce 
spamäti poraziť 
desať súperov 
naraz 

13.5.2016 
elektr. 
Médium 

  
http://www.topky.sk/cl/1000680/1547231/Najmladsi-
slovensky-velmajster-v-sachu-chce-spamati-porazit-
desat-superov-naraz  

720 € 

6 
Konzervatívny 
výber 

Šach: Pacher 
naslepo proti 
desiatim 
súperom uhral 
3,5 bodu 

15.5.2016 
elektr. 
Médium 

  
http://www.konzervativnyvyber.sk/sach-pacher-
naslepo-proti-desiatim-superom-uhral-35-
bodu/49780/  

120 € 

7 Školský servis 

Pacher v 
simultánke 
naslepo proti 
desiatim 
súperom uhral 
3,5 

16.5.2016 
elektr. 

Médium 
  

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/top-sach-
pacher-v-simultanke-naslepo/27248-clanok.html  

240 € 

8 Rádio Šport   21.5.2016 Rádio       

9 Šport je život 

Najmladší 
slovenský 
veľmajster bude 
chcieť spamäti 
poraziť v šachu 
10 súperov naraz 

13.5.2016 
elektr. 
Médium 

  
http://sjz.sk/najmladsi-slovensky-velmajster-bude-
chciet-spamati-porazit-v-sachu-10-superov-naraz/ 

240 € 

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-05-15-noviny-tv-joj.html
http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-05-15-noviny-tv-joj.html
http://www.cas.sk/clanok/400631/novy-slovensky-rekord-milan-naslepo-vyhral-sach-s-10-hracmi/
http://www.cas.sk/clanok/400631/novy-slovensky-rekord-milan-naslepo-vyhral-sach-s-10-hracmi/
http://sport.aktuality.sk/c/215066/sach-na-unihrach-sa-pokusi-pacher-o-rekord-hra-simultanne-proti-desiatim-superom/
http://sport.aktuality.sk/c/215066/sach-na-unihrach-sa-pokusi-pacher-o-rekord-hra-simultanne-proti-desiatim-superom/
http://sport.aktuality.sk/c/215066/sach-na-unihrach-sa-pokusi-pacher-o-rekord-hra-simultanne-proti-desiatim-superom/
http://www.topky.sk/cl/1000680/1547231/Najmladsi-slovensky-velmajster-v-sachu-chce-spamati-porazit-desat-superov-naraz
http://www.topky.sk/cl/1000680/1547231/Najmladsi-slovensky-velmajster-v-sachu-chce-spamati-porazit-desat-superov-naraz
http://www.topky.sk/cl/1000680/1547231/Najmladsi-slovensky-velmajster-v-sachu-chce-spamati-porazit-desat-superov-naraz
http://www.konzervativnyvyber.sk/sach-pacher-naslepo-proti-desiatim-superom-uhral-35-bodu/49780/
http://www.konzervativnyvyber.sk/sach-pacher-naslepo-proti-desiatim-superom-uhral-35-bodu/49780/
http://www.konzervativnyvyber.sk/sach-pacher-naslepo-proti-desiatim-superom-uhral-35-bodu/49780/
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/top-sach-pacher-v-simultanke-naslepo/27248-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/top-sach-pacher-v-simultanke-naslepo/27248-clanok.html
http://sjz.sk/najmladsi-slovensky-velmajster-bude-chciet-spamati-porazit-v-sachu-10-superov-naraz/
http://sjz.sk/najmladsi-slovensky-velmajster-bude-chciet-spamati-porazit-v-sachu-10-superov-naraz/
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10 
Bratislavské 
noviny 

Bratislavčan 
Pacher naslepo 
proti desiatim 
uhral 3,5 bodu 

15.5.2016 
elektr. 
Médium 

  
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-
bratislavy/sport/bratislavcan-pacher-naslepo-proti-
desiatim-uhral-35-bodu.html?page_id=336592  

120 € 

3.2 MSR mládeže 04/2016 
 

  Mediálne pokrytie    

  MSR mládež 2016  HODNOTA PROPAGÁCIE 3 900 €  
       4 500 €  
  Médium Nadpis Dátum Forma Dosah Link 

Cenník cena s 
DPH  

1 RTVS 2   26.4.2016 
TV (105 
sekúnd) 

  https://www.youtube.com/watch?v=gUAThuSLE0k  2 100 € 

 

 

 

2 
Rádio 
Šport 

  23.4.2016 
Rádio 
rozhovor 

      
300 

3 Šport.sk 

Cez víkend 
odštartovali MSR 
mládeže v šachu 
za účasti 
svetovej špičky 

19.4.2016 El. méd.   

 
http://sport.aktuality.sk/c/212495/cez-vikend-
odstartovali-msr-mladeze-v-sachu-za-ucasti-svetovej-
spicky/?nomobile=1  

600 € 

 

4 
Školský 
servis 

Na MSR mládeže 
súťaží 250 detí, 
ťahákmi Pecháč 
a Gažík 

19.4.2016 El. méd.   
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/sach-msr-
mladeze-ruzomberok/26676-clanok.html 

240 € 

 

5 Topky.sk 

Slovensko má 
pod 
Madagaskare 
nového, 
šachového, kráľa 
aj na Mauríciu 

28.4.2016 El. méd.   
http://www.topky.sk/cl/1000680/1543893/Slovensko-
ma-po-Madagaskare-noveho--sachoveho--krala-aj-na-
Mauriciu  

720 € 

 

6 
Rádio 
Šport 

  30.4.2016 
Rádio 
rozhovor 

      

300 

 

 

7 
Šport je 
život 

 
Slovensko má po 
Madagaskare 
nového, 
šachového, kráľa 
aj na Mauríciu 

4.5.2016 El. méd.   
http://sjz.sk/slovensko-ma-po-madagaskare-noveho-
sachoveho-krala-aj-na-mauriciu/ 

240 € 

 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/sport/bratislavcan-pacher-naslepo-proti-desiatim-uhral-35-bodu.html?page_id=336592
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/sport/bratislavcan-pacher-naslepo-proti-desiatim-uhral-35-bodu.html?page_id=336592
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/sport/bratislavcan-pacher-naslepo-proti-desiatim-uhral-35-bodu.html?page_id=336592
https://www.youtube.com/watch?v=gUAThuSLE0k
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/sach-msr-mladeze-ruzomberok/26676-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/sach-msr-mladeze-ruzomberok/26676-clanok.html
http://www.topky.sk/cl/1000680/1543893/Slovensko-ma-po-Madagaskare-noveho--sachoveho--krala-aj-na-Mauriciu
http://www.topky.sk/cl/1000680/1543893/Slovensko-ma-po-Madagaskare-noveho--sachoveho--krala-aj-na-Mauriciu
http://www.topky.sk/cl/1000680/1543893/Slovensko-ma-po-Madagaskare-noveho--sachoveho--krala-aj-na-Mauriciu
http://sjz.sk/slovensko-ma-po-madagaskare-noveho-sachoveho-krala-aj-na-mauriciu/
http://sjz.sk/slovensko-ma-po-madagaskare-noveho-sachoveho-krala-aj-na-mauriciu/
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3.3 ECo-C Extraliga 10/2015 – 04/2016 
 

  Mediálne pokrytie     

  Extraliga 2015/16  
HODNOTA 
PROPAGÁCIE 3 000 €  

       3 240 €  
  Médium Nadpis Dátum Forma Dosah Link 

Cenník cena s 
DPH 

 

1 
Šport je 
život 

Extraliga štartuje s 
novým partnerom, 
titul obhajuje Stará 
Ľubovňa 

9.10.2015 El. méd.   

http://sjz.sk/extraliga-
startuje-s-novym-
partnerom-titul-
obhajuje-stara-
lubovna/  

240 € 

 

 

 

2 
Život 
Prešova 

Šachová extraliga 
štartuje, titul 
obhajuje Stará 
Ľubovňa 

9.10.2015 El. méd.   

http://www.zivotpo.sk/
clanky/clanok/89360/%
C5%A0achov%C3%A1%
20extraliga%20%C5%A
1tartuje,%20titul%20ob
hajuje%20Star%C3%A1
%20%C4%BDubov%C5
%88a/ 

  

 

3 
Takurčit
e.sk 

ŠTART ŠACHOVEJ 
EXTRALIGY 

10.10.201
5 

El. méd.   

http://www.takurcitee.
sk/sk/042013/clanky/2
233/start-sachovej-
extraligy.htm  

  240 € 

4 Šport.sk 

Šachová ECo-C 
Extraliga štartuje 
už tento víkend 
úvodným 
dvojkolom 

9.10.2015 El. méd.   

http://sport.aktuality.s
k/c/194167/sachova-
eco-c-extraliga-startuje-
uz-tento-vikend-
uvodnym-dvojkolom/ 

600 € 

 

5 Teraz.sk 

 
Šachová extraliga 
štartuje, titul 
obhajuje Stará 
Ľubovňa 

9.10.2015 El. méd.   

http://www.teraz.sk/sp
ort/sachova-extraliga-
startuje-titul/159841-
clanok.html  

240 € 

 

6 
24hod.s
k 

Šachová extraliga 
štartuje, titul 
obhajuje Stará 
Ľubovňa 

9.10.2015 

El. méd. 

  

http://www.24hod.sk/s
achova-extraliga-
startuje-titul-obhajuje-
stara-lubovna-
cl391155.html 

240 € 

 

  
 

  
 

7 
Šport je 
život 

Šachová ECo-C 
Extraliga: D. Streda 
zaváhala a St. 
Ľubovňa je v hre o 
titul. Bude sa 
história opakovať? 

3.3.2016 El. méd.   

http://sjz.sk/sachova-
eco-c-extraliga-d-
streda-zavahala-a-st-
lubovna-je-v-hre-o-
titul-bude-sa-historia-
opakovat/  

240 € 

 

8 
Šport je 
život 

Víťazom Šachovej 
ECo-C Extraligy už 
druhýkrát po sebe 
Stará Ľubovňa 

19.4.2016 El. méd.   

http://sjz.sk/vitazom-
sachova-eco-c-
extraligy-uz-druhykrat-
po-sebe-stara-lubovna/ 

240 € 

 

9 Šport.sk 

Šachová ECo-C 
Extraliga finišuje 
tento víkend v 
Starej Ľubovni 

8.4.2016 El. méd.   

http://sport.aktuality.s
k/c/210814/sachova-
eco-c-extraliga-finisuje-
tento-vikend-v-starej-
lubovni/#  

600 € 

 

10 Šport.sk 

Víťazom Šachová 
ECo-C Extraligy už 
druhýkrát po 
sebe Stará Ľubovňa 

4.4.2016 El. méd.   

http://sport.aktuality.s
k/c/211567/vitazom-
sachova-eco-c-
extraligy-uz-druhykrat-
po-sebe-stara-lubovna/ 

600 € 

 

11 Chess.sk 

Je rozhodnuté. 
Poznáme meno 
víťaza Šachovej 
ECo-C Extraligy. 

10.4.2016     

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=25&detail=200
3 

  

 

http://sjz.sk/extraliga-startuje-s-novym-partnerom-titul-obhajuje-stara-lubovna/
http://sjz.sk/extraliga-startuje-s-novym-partnerom-titul-obhajuje-stara-lubovna/
http://sjz.sk/extraliga-startuje-s-novym-partnerom-titul-obhajuje-stara-lubovna/
http://sjz.sk/extraliga-startuje-s-novym-partnerom-titul-obhajuje-stara-lubovna/
http://sjz.sk/extraliga-startuje-s-novym-partnerom-titul-obhajuje-stara-lubovna/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/89360/%C5%A0achov%C3%A1%20extraliga%20%C5%A1tartuje,%20titul%20obhajuje%20Star%C3%A1%20%C4%BDubov%C5%88a/
http://www.takurcitee.sk/sk/042013/clanky/2233/start-sachovej-extraligy.htm
http://www.takurcitee.sk/sk/042013/clanky/2233/start-sachovej-extraligy.htm
http://www.takurcitee.sk/sk/042013/clanky/2233/start-sachovej-extraligy.htm
http://www.takurcitee.sk/sk/042013/clanky/2233/start-sachovej-extraligy.htm
http://sport.aktuality.sk/c/194167/sachova-eco-c-extraliga-startuje-uz-tento-vikend-uvodnym-dvojkolom/
http://sport.aktuality.sk/c/194167/sachova-eco-c-extraliga-startuje-uz-tento-vikend-uvodnym-dvojkolom/
http://sport.aktuality.sk/c/194167/sachova-eco-c-extraliga-startuje-uz-tento-vikend-uvodnym-dvojkolom/
http://sport.aktuality.sk/c/194167/sachova-eco-c-extraliga-startuje-uz-tento-vikend-uvodnym-dvojkolom/
http://sport.aktuality.sk/c/194167/sachova-eco-c-extraliga-startuje-uz-tento-vikend-uvodnym-dvojkolom/
http://www.teraz.sk/sport/sachova-extraliga-startuje-titul/159841-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/sachova-extraliga-startuje-titul/159841-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/sachova-extraliga-startuje-titul/159841-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/sachova-extraliga-startuje-titul/159841-clanok.html
http://www.24hod.sk/sachova-extraliga-startuje-titul-obhajuje-stara-lubovna-cl391155.html
http://www.24hod.sk/sachova-extraliga-startuje-titul-obhajuje-stara-lubovna-cl391155.html
http://www.24hod.sk/sachova-extraliga-startuje-titul-obhajuje-stara-lubovna-cl391155.html
http://www.24hod.sk/sachova-extraliga-startuje-titul-obhajuje-stara-lubovna-cl391155.html
http://www.24hod.sk/sachova-extraliga-startuje-titul-obhajuje-stara-lubovna-cl391155.html
http://sjz.sk/sachova-eco-c-extraliga-d-streda-zavahala-a-st-lubovna-je-v-hre-o-titul-bude-sa-historia-opakovat/
http://sjz.sk/sachova-eco-c-extraliga-d-streda-zavahala-a-st-lubovna-je-v-hre-o-titul-bude-sa-historia-opakovat/
http://sjz.sk/sachova-eco-c-extraliga-d-streda-zavahala-a-st-lubovna-je-v-hre-o-titul-bude-sa-historia-opakovat/
http://sjz.sk/sachova-eco-c-extraliga-d-streda-zavahala-a-st-lubovna-je-v-hre-o-titul-bude-sa-historia-opakovat/
http://sjz.sk/sachova-eco-c-extraliga-d-streda-zavahala-a-st-lubovna-je-v-hre-o-titul-bude-sa-historia-opakovat/
http://sjz.sk/sachova-eco-c-extraliga-d-streda-zavahala-a-st-lubovna-je-v-hre-o-titul-bude-sa-historia-opakovat/
http://sjz.sk/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sjz.sk/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sjz.sk/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sjz.sk/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sport.aktuality.sk/c/210814/sachova-eco-c-extraliga-finisuje-tento-vikend-v-starej-lubovni/# 
http://sport.aktuality.sk/c/210814/sachova-eco-c-extraliga-finisuje-tento-vikend-v-starej-lubovni/# 
http://sport.aktuality.sk/c/210814/sachova-eco-c-extraliga-finisuje-tento-vikend-v-starej-lubovni/# 
http://sport.aktuality.sk/c/210814/sachova-eco-c-extraliga-finisuje-tento-vikend-v-starej-lubovni/# 
http://sport.aktuality.sk/c/210814/sachova-eco-c-extraliga-finisuje-tento-vikend-v-starej-lubovni/# 
http://sport.aktuality.sk/c/211567/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sport.aktuality.sk/c/211567/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sport.aktuality.sk/c/211567/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sport.aktuality.sk/c/211567/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://sport.aktuality.sk/c/211567/vitazom-sachova-eco-c-extraligy-uz-druhykrat-po-sebe-stara-lubovna/
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2003
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2003
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2003
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2003
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12 Chess.sk 
Rozhodne sa o 
víťazovi Extraligy už 
dnes? 

9.4.2016     

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=25&detail=200
2 

  

 

13 Chess.sk 
Finále Šachovej 
ECo-C Extraligy 
dnes odštartovalo 

      

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=25&detail=200
0 

  

 

14 Chess.sk 

Šachová ECo-C 
Extraliga finišuje 
tento víkend v 
Starej Ľubovni (+ 
audio) 

      

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=25&detail=199
9 

  

 

15 Chess.sk 

Šachová ECo-C 
Extraliga: D. Streda 
zaváhala a St. 
Ľubovňa je v hre o 
titul. Bude sa 
história opakovať? 
(+ audio)       

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=50&detail=197
2  

   

16 Chess.sk 

Naživo ECo-C 
Extraliga už tento 
víkend: Udrží 
Dunajská Streda 
náskok?       

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=50&detail=196
9  

   

17 Chess.sk 

ECo-C Extraliga: 
„Toto sme si 
nepredstavovali ani 
v najlepšom sne“      

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=80&detail=192
6     

18 Chess.sk 

Šachová ECo-C 
Extraliga pokračuje 
3. a 4. kolom: 
Dunajská Streda 
poráža Slovan a je 
na čele       

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=80&detail=192
3  

   

19 Chess.sk 

ECo-C Extraliga: 
Favoriti zaváhali - v 
čele ostáva Slovan, 
Dunajská Streda a 
Liptov      

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=100&detail=19
00  

   

20 Chess.sk 

Šachová ECo-C 
Extraliga dnes 
odštartovala: 
Slovan poráža 
Ľubovňu 5:3       

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=100&detail=18
98  

   

21 Chess.sk 
ECo-C novým 
partnerom 
Šachovej Extraligy 

      

http://www.chess.sk/in
dex.php?str=spravodajs
tvo&od=100&detail=18
97     

 

 

 

 

 

  

http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2002
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2002
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2002
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2002
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2000
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2000
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2000
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=2000
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=1999
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=1999
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=1999
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=25&detail=1999
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1972
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1972
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1972
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1972
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1969
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1969
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1969
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=50&detail=1969
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1926
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1926
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1926
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1926
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1923
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1923
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1923
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=80&detail=1923
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1900
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1900
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1900
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1900
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1898
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1898
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1898
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1898
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1897
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1897
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1897
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=100&detail=1897
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3.4 Majstrovstvá sveta mládeže Grécko 10/2015 

  Mediálne pokrytie      

  MS Grécko 2015   HODNOTA PROPAGÁCIE 1 920 €  

       2 640 €  
  Médium Nadpis Dátum Forma Dosah Link 

Cenník cena 
s DPH 

 

1 Topky.sk 

Majstrovstvá sveta v 
šachu mládeže: V hre 
o najvyšší titul máme 
tri horúce ohnivká 

26.10.2015 el. médium   
http://www.topky.sk/cl/10/1506347/Odstartovali-
Majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze---V-hre-o-
najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka 

600 € 

 

 

 

2 Šport.sk 
Šachistka Gažíková sa 
stala juniorskou 
vicemajsterkou sveta 

5.11.2015 el. médium   
http://sport.aktuality.sk/c/195583/sachistka-
gazikova-sa-stala-juniorskou-vicemajsterkou-
sveta/ 

600 € 

 

3 

Šport je život.sk 

 
Odštartovali 
Majstrovstvá sveta v 
šachu mládeže – V hre 
o najvyšší titul máme 
tri horúce ohnivká 

26.10.2015 el. médium   
http://sjz.sk/odstartovali-majstrovstva-sveta-v-
sachu-mladeze-v-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-
horuce-ohnivka/  

240 €  

4 

Teraz.sk 

Juniorská šachistka 
Gažíková získala v 
Chalkidiki striebornú 
medailu 

5.11.2015 el. médium   
http://www.teraz.sk/sport/sach-gazikova-
striebro-chalkidiki-ms/164769-clanok.html 

240 €  

5 24hod.sk 

Juniorská šachistka 
Gažíková získala v 
Chalkidiki striebornú 
medailu 

5.11.2015 el. médium   
http://www.24hod.sk/juniorska-sachistka-
gazikova-ziskala-v-chalkidiki-striebornu-medailu-
cl397333.html 

240 € 

 

6 O športe.sk 
V Chalkidiki súťaží 
takmer 1600 
šachových talentov 

27.10.2015 el. médium   http://www.osporte.sk/sk/clanok/detail/220874   
120 

7 Rádio Šport   31.10.2015     https://www.youtube.com/watch?v=065St32gix0   

300 

 

 

8 Rádio Šport   8.11.2015         300 

 

 

 

 

  

http://www.topky.sk/cl/10/1506347/Odstartovali-Majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze---V-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka
http://www.topky.sk/cl/10/1506347/Odstartovali-Majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze---V-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka
http://www.topky.sk/cl/10/1506347/Odstartovali-Majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze---V-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka
http://sport.aktuality.sk/c/195583/sachistka-gazikova-sa-stala-juniorskou-vicemajsterkou-sveta/
http://sport.aktuality.sk/c/195583/sachistka-gazikova-sa-stala-juniorskou-vicemajsterkou-sveta/
http://sport.aktuality.sk/c/195583/sachistka-gazikova-sa-stala-juniorskou-vicemajsterkou-sveta/
http://sjz.sk/odstartovali-majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze-v-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka/
http://sjz.sk/odstartovali-majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze-v-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka/
http://sjz.sk/odstartovali-majstrovstva-sveta-v-sachu-mladeze-v-hre-o-najvyssi-titul-mame-tri-horuce-ohnivka/
http://www.teraz.sk/sport/sach-gazikova-striebro-chalkidiki-ms/164769-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/sach-gazikova-striebro-chalkidiki-ms/164769-clanok.html
http://www.24hod.sk/juniorska-sachistka-gazikova-ziskala-v-chalkidiki-striebornu-medailu-cl397333.html
http://www.24hod.sk/juniorska-sachistka-gazikova-ziskala-v-chalkidiki-striebornu-medailu-cl397333.html
http://www.24hod.sk/juniorska-sachistka-gazikova-ziskala-v-chalkidiki-striebornu-medailu-cl397333.html
http://www.osporte.sk/sk/clanok/detail/220874
https://www.youtube.com/watch?v=065St32gix0
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3.5 Majstrovstvá Európskej únie v Murecku 

 

Mediálne pokrytie MEU Mureck - Tri medaily 
mladých reprezentantov SPOLU: 

      plus Markíza * 

  Médium Nadpis Dátum Forma Dosah Link 

1 
TV Markíza - 
Reflex    

240 
sekúnd 

19,4 % 
trhu   

2 Topky.sk 

Slovensko má 
nového 
majstra 
Európskej únie 21.8.2015 

El. 
méd. 

1,8 
milióna 
Uniq IP 
mesačne; 
145 
miliónov 
zobrazení 
mesačne 

http://www.topky.sk/cl/10/1493787/Slovensko-ma-noveho-Majstra-Europskej-unie-v-sachu--
Jeho-vek-je-zarazajuci  

3 
Ministerstvo 
školstva 

Mladí 
slovenskí 
šachisti medzi 
najlepšími v 
Európe 4.9.2015 

El. 
méd. 

  https://www.minedu.sk/mladi-slovenski-sachisti-medzi-najlepsimi-v-europe/  

4 Týždeň 

Čaká nás veľká 
šachová 
budúcnosť? 7.9.2015 

print 
A4 13000   

5 Pravda 

Úspechy 
mladých 
slovenských 
šachistov 3.9.2015 

print 
1/10 
A4 48000   

6 
Európske 
noviny 

Slovensko má 
nového 
majstra 
Európskej únie 24.8.2015 

El. 
méd. 

  
http://www.europskenoviny.sk/2015/08/24/slovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-
sachu/  

7 Euractiv 

Slovensko: 
Vychádzajúca 
šachová 
veľmoc 21.8.2015 

El. 
méd. 140 tisíc 

zobrazení 
mesačne http://www.euractiv.sk/volby-v-eu/clanok/slovensko-vychadzajuca-sachova-velmoc-024107  

8 
Šport je 
život 

Na 
Majstrovstvách 
EÚ v Murecku 
tri medaily pre 
slovenskú 
mládež 13.8.2015 

El. 
méd. 

  http://sjz.sk/na-majstrovstvach-eu-v-murecku-tri-medaily-pre-slovensku-mladez/  

http://www.topky.sk/cl/10/1493787/Slovensko-ma-noveho-Majstra-Europskej-unie-v-sachu--Jeho-vek-je-zarazajuci
http://www.topky.sk/cl/10/1493787/Slovensko-ma-noveho-Majstra-Europskej-unie-v-sachu--Jeho-vek-je-zarazajuci
https://www.minedu.sk/mladi-slovenski-sachisti-medzi-najlepsimi-v-europe/
http://www.europskenoviny.sk/2015/08/24/slovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-sachu/
http://www.europskenoviny.sk/2015/08/24/slovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-sachu/
http://www.euractiv.sk/volby-v-eu/clanok/slovensko-vychadzajuca-sachova-velmoc-024107
http://sjz.sk/na-majstrovstvach-eu-v-murecku-tri-medaily-pre-slovensku-mladez/
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9 
Šport je 
život 

Slovensko má 
nového 
majstra 
Európskej únie 21.8.2015 

El. 
méd. 

  http://sjz.sk/slovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-sachu/  

10 

Školský 
servis TASR 
(Teraz.sk) 

Iba 9-ročný 
Sebastián je 
Majstrom 
Európskej únie 
v šachu 21.8.2015 

El. 
méd. 

  http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sebastian-majstrovstva-eu-sach/21019-clanok.html  

11 

Školský 
servis TASR 
(Teraz.sk) 

Na 
Majstrovstvách 
EÚ v Murecku 
tri medaily pre 
slovenskú 
mládež 13.8.2015 

El. 
méd. 

  http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/sach-majstrovstva-eu-v-murecku/20904-clanok.html  

12 

Denník N - 
Minúta po 
minúte   13.8.2015 

El. 
méd. 

    

13 Záhorie 

Slovensko má 
nového 
majstra 
Európskej 
únie: Trénujú 
ho Záhoráci z 
Osuského 24.8.2015 

El. 
méd. 

  

http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=13724%3Aslovensko-
ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-achu-trenuju-ho-zahoraci-z-
osuskeho&catid=105%3Asenicko&Itemid=135&lang=sk  

 

 

 

  

http://sjz.sk/slovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-sachu/
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sebastian-majstrovstva-eu-sach/21019-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/sach-majstrovstva-eu-v-murecku/20904-clanok.html
http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=13724%3Aslovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-achu-trenuju-ho-zahoraci-z-osuskeho&catid=105%3Asenicko&Itemid=135&lang=sk
http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=13724%3Aslovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-achu-trenuju-ho-zahoraci-z-osuskeho&catid=105%3Asenicko&Itemid=135&lang=sk
http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=13724%3Aslovensko-ma-noveho-majstra-europskej-unie-v-achu-trenuju-ho-zahoraci-z-osuskeho&catid=105%3Asenicko&Itemid=135&lang=sk
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3.6 MSR mužov 07/2015 
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4 Cenníky 
 

TV        

TV JOJ        

http://www.joj.sk/fileadmin/templates/podstranky/footer/cennik-joj-05-2016.pdf  

TV RTVS        

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

2 - TV - apríl - cenník komerčných prvkov      

TV Markíza       

        

PRINTY      Rádio  
Nový čas (print)     Rádio Regina 

http://www.ringieraxelspringer.sk/inzercia/cenniky?page=2    

Pravda      Rádio Vlna 

        

Týždeň      Rádio Šport 

http://www.tyzden.sk/data/media/pages/files/c1f42tyzdencennikprint2015.pdf   

Elektronické médiá       
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