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Cieľová skupina 
-  vek 35 a viac (84,8 %)
-  VŠ alebo úplné SŠ vzdelanie (70,97 %)
-  stredný a vyšší socioekonomický status (88,12 %)

Prečo inzerovať? 
-  prílohy sú vložené (samostatne nepredajné) 

v najčítanejšom mienkotvornom denníku 
so 100 ročnou tradíciou

-  stabilný predaný náklad s najvyšším počtom 
predplatiteľov

-  promo v ostatných tituloch vydavateľstva
-  marketingová podpora (TV, rozhlas)

PRÍLOHY DENNÍKA PRAVDA

OUR MEDIA SR a. s., Inzertná kancelária, Trnavská cesta 39 / A, 831 04  Bratislava
tel.: 02/4959 6285, 6292, 6283, e-mail: inzercia@ourmedia.sk, www.pravda.sk



• užitočné rady lekárov • užitočné rady lekárov 
• moderná liečba • prevencia

životný štýl • krása • strava

PRÍLOHY DENNÍKA PRAVDA

• inšpirácie • stavba 
• rekonštrukcia • interiér 
• byt • dom • záhrada

• pracovné príležitosti • investície • infraštruktúra• pracovné príležitosti • investície • infraštruktúra
• životné prostredie • domáca produkcia • poradenstvo• životné prostredie • domáca produkcia • poradenstvo

Píšte nám na: pravda@pravda.sk

Doprava a logistika
mimoriadna komerčná prílohaPiatok 20. septembra 2019

Už od decembra Česi zavedú 
novú technológiu, namiesto 
mikrovlnného systému budú 
používať satelitný. Keďže cez 
Českú republiku prechádza naj-
viac zahraničných trás našich 
dopravcov, na plánované zme-
ny by sa mali čo najskôr pripra-
viť. Ak to chcú stihnúť, na nové 
registrácie, doručenie a nain-
štalovanie nových mýtnych bo-
xov majú čas už len do konca 
novembra.
 Prvou spoločnosťou, kto-
rá spustila registráciu do čes-
kého mýta začiatkom septem-
bra, bola DKV Euro Service, 
jeden z popredných poskyto-
vateľov služieb pre dopravcov. 
Jeho klienti majú výhodu, lebo 

na webe Czmyto.cz nájdu pred-
vyplnené údaje.
 „Skúsenosti so spúšťaním 
mnohých mýtnych systémov 
v Európe potvrdzujú, že mno-
hí si registráciu nechávajú na 
poslednú chvíľu. Výsledkom sú 
dlhé rady na hraniciach a one-
skorené doručenie palubných 
jednotiek. Odporúčame do-
pravcom zaregistrovať sa čím 
skôr, aby sa vyhli zbytočnému 
zdržaniu či pokutám na čes-
kých cestách,“ odporúča Lu-
káš Ondráček, riaditeľ sloven-
skej a českej pobočky DKV Euro 
Service.
 Samotný prevádzkovateľ 
mýta, spoločnosť CzechToll, 
spustila registráciu 22. septem-

bra. Aktívne oslovuje najmä 
veľkých medzinárodných do-
pravcov s fl otilou 50 a viac ka-
miónov. Zároveň dokončuje tes-
tovanie satelitnej technológie 
na českých diaľniciach s nasa-
dením kamiónov s novými jed-
notkami, ktoré sú pripravené 
pre dopravcov. Česká republika 
má zavedené mýto na 1 400 ki-
lometroch diaľnic a ciest 1. trie-
dy, v budúcom roku k nim 
plánuje pridať ďalších 860 kilo-
metrov ciest.
 Zmenu mýtneho systému 
pritom prevádzajú súdne spo-
ry a vzájomné obviňovanie. Pre 
rakúsku fi rmu Kapsch ako pre-
vádzkovateľa doterajšieho mik-
rovlnného systému bola Česká 

republika prvým zahraničným 
trhom, kde v roku 2007 spus-
tila mýto.
 Firme Kapsch sa napriek 
rastúcej nespokojnosti darilo 
predlžovať prevádzku elektro-
nického mýta, čo sa neobišlo 
bez obvinení z korupcie. Zámer 
vypísať nový tender v Česku sa 
objavoval už od roku 2010, keď 
na Slovensku začalo fungovať 
satelitné mýto.
 To je totiž výrazne efektívnej-
šie pri rozširovaní pokrytej cest-
nej siete, pretože nepotrebuje 
zložitú výstavbu stoviek mýt-
nych brán. 
 Tender na satelitné mýto 
ešte stále neuzavreli. Pôvod-
ný výsledok súťaže najprv čes-
ký protimonopolný úrad zrušil, 
následne sa odvolalo minister-
stvo dopravy a úrad výsledok 
uznal. Kapsch rozhodnutie na-
padol na českých súdoch a tie 
vydali predbežné rozhodnutie 
na zastavenie podpisu zmlúv, 

čo sa však nestalo. Rakúska fi r-
ma dnes preto v ČR žaluje ne-
činnosť protimonopolného úra-
du a policajti prípad vyšetrujú 
pre možnú korupciu. 
 Majiteľom CzechTollu je naj-
bohatší Čech Petr Kellner, kto-
rý sa spojil so slovenským pre-
vádzkovateľom elektronického 
mýta, spoločnosťou SkyToll.
 Mýtny systém založený na sa-
telitnej technológii využíva GPS 
a technológie GSM/GPRS. Vďa-
ka signálom z družice zazname-
náva polohu vozidla, pričom 
navigačný systém rozozná, či 
ide po spoplatnenej ceste. Na 
základe toho do informačné-
ho systému odošle údaje, kto-
ré slúžia na stanovenie výšky 
mýtneho.  

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Zmena v Česku ovplyvní 
aj slovenských dopravcov
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Elektronické mýto v Česku sa od decembra mení. 
Pre slovenských dopravcov, ktorí tam jazdia, to znamená 
povinnú novú registráciu a výmenu palubných jednotiek 
na všetkých autách nad 3,5 tony.

Prílohu Doprava a logistika 
pripravil 

Radovan Krčmárik

Píšte nám na: pravda@pravda.sk

V
IZ

U
A

LI
ZÁ

CI
A

: C
RE

SC
O

 R
EA

L 
ES

TA
TE

Developerské projekty
mimoriadna komerčná prílohaUtorok 29. septembra 2020

Na ploche takmer 100 hektá-
rov bude postupne odovzda-
ných viac ako desaťtisíc bytov. 
Momentálne je stavebne dokon-
čených takmer 3 200 z nich. 
Projekt ďalej napreduje po jed-
notlivých fázach a bude sa rea-
lizovať ešte minimálne ďalších 
desať rokov. Zo Slnečníc sa sta-
la vyhľadávaná lokalita na bý-
vanie vďaka svojej dostupnos-
ti, atraktívnej polohe s dobrým 
napojením na mesto, dunaj-
skú hrádzu či blízkosť lesíka. 
S postupným pribúdaním jed-
notlivých etáp nezabúda deve-
loper ani na priamo úmerný 
rozvoj infraštruktúry, čo robí 
štvrť úplne sebestačnou. Dnes 
majú nielen obyvatelia Slneč-

níc k dispozícii obchodné cen-
trum Slnečnice Market vrátane 
veľkých potravín, gastro zónu, 
rodinno–zábavné centrum 
LEON, materskú školu, jasle, 
zubnú ambulanciu, kaviarne, 
reštaurácie a množstvo ďalších 
prevádzok. 
 V budúcnosti pribudne do 
Slnečníc aj základná a stredná 
škola. Veľa priestoru v tejto štvr-
ti dostáva zeleň, okrem trávna-
tých vnútorných blokov pribud-
nú dva zelené parky s plochou 
takmer 43 000 m2 určené pre 
voľnočasové a športové vyži-
tie obyvateľov. Centrálny park 
v zóne Viladomy je už z prvej 
tretiny odovzdaný do užívania 
obyvateľov. Riešenie parkov 

navrhlo urbanistické štúdio 
 LABAK v spolupráci  s  COMPASS 
architekti. Pod drvivú väčšinu 
nadčasovej architektúry do-
mov je podpísaný tím ateliéru 
 COMPASS architekti, ale aj Pe-
ter Moravčík či slovinský ateliér 
Bevk Perovic arhitekti. 

Posledná etapa v zóne 
Viladomy v predaji
Hlavná komunikačná spojnica 
medzi hlavným mestom a pri-
ľahlými obcami – Panónska ces-
ta – rozdeľuje túto rezidenčnú 
štvrť na dve zóny. Výstavba od-
štartovala práve zónou Vilado-
my v roku 2010, ktorú charakte-
rizuje nižšia intenzita zástavby 
a tesná blízkosť lesíka. Je skôr 

učená pre ľudí, ktorí majú radi 
súkromie a potrebujú si od-
dýchnuť od pracovnej hektiky. 
Nachádzajú sa tu nízkoenerge-
tické rodinné domy a bytové 
domy rôznych metráží. Prvá 
časť tretej etapy – bytové domy 
S11, S12 a S13 – je už skolaudova-
ná a viac ako polovica nových 
majiteľov je už nasťahovaná. 
Aktuálne je stavebne dokonče-
ná aj druhá časť tejto etapy, by-
tové domy S14, S15, S16, ktorej 
odovzdanie do užívania je na-
plánované na prvý kvartál bu-
dúceho roka. Paralelne s tou-
to etapou bude dobudovaná 
aj druhá časť centrálneho par-
ku s multifunkčným športovým 
ihriskom, výbehom pre psov 
a workout zónami. Momentál-
ne je rozostavaná posledná eta-
pa v tejto zóne, ktorá by mala 
byť dokončená v roku 2022. 

Rozrastá sa zóna Mesto
Oproti cez cestu sa rozras-
tá zóna Mesto, zaujímavá pre 

ľudí s preferenciou mestské-
ho spôsobu života, no zároveň 
pre tých, ktorí majú radi kon-
takt s prírodou. Bytové domy 
A1, A2, A3 sú už plne obsade-
né novými obyvateľmi, bytový 
dom A4 bol nedávno skolaudo-
vaný a objekty A5 a A6 čakajú 
na dobehnutie všetkých staveb-
ných procesov. 

Nová etapa 
Slnečnice POP
Momentálne vzbudila veľký 
ohlas aj nová etapa Slnečni-
ce POP, ktorá prednedávnom 
odštartovala výstavbu. Tri de-
väťpodlažné budovy T1, T2, T3 
postupne prinesú 360 nových 
jednotiek. Bytové domy sa 
budú nachádzať v tesnej blíz-
kosti plánovanej električko-
vej trate a cyklotrasy, ktorá sa 
v budúcnosti napojí na cyklo-
chodník vedúci naprieč celou 
štvrťou. S dokončením prvej 
etapy sa počíta v prvom kvartá-
li 2023. (PA) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Na južnom konci Petržalky začal pred desiatimi rokmi vyrastať 
nový rezidenčný projekt. Spúšťal sa v pokrízovom období 
a developer CRESCO REAL ESTATE bol s plánmi prezieravo opatrný. 
Dnes, desať rokov od začiatku výstavby, sú Slnečnice najväčšou 
novopostavenou rezidenčnou štvrťou na Slovensku. 

Slnečnice: vyhľadávaná 
lokalita na bývanie

UNIQ Slnečnice

Píšte nám na: pravda@pravda.sk

Ekológia
Štvrtok 22. októbra 2020 mimoriadna komerčná príloha

O budúcnosti spracovania 
odpadu na Slovensku, kapa-
citách a riešeniach hovoríme 
s Mariánom Christenkom, 
generálnym riaditeľom ewia, a. s.

V posled-
ných mesia-
coch sa zača-
lo častejšie 
hovoriť o od-
pade a jeho 
spracovaní. 
Je to dobrá správa?
Je to výborná správa. Škoda, 
že prichádza až po tridsia-
tich rokoch, keď sa počas 
nich témou nikto verejne ne-
zaoberal. Bežný občan, pre 
ktorého sa spracovanie od-
padu začína a končí odho-
dením naplnenej igelitky do 
smetnej nádoby, si nedokáže 
predstaviť, do akého maraz-
mu sme sa dostali takou dl-
hou nečinnosťou.

Prečo bola téma od-
padov doteraz na okraji 
verejného záujmu?
Mali sme kam voziť odpad. 
Skládok bolo dosť a tlak zo 
strany Európskej únie ne-
stačil na presadenie zmien. 

Myslím si, že k zmene ve-
rejnej mienky na Sloven-
sku a nárastu záujmu o ži-
votné prostredie prispeli aj 
obavy z globálnych klima-
tických zmien či pohľad na 
plasty v moriach a odpad na 
plážach.

Od posledných volieb 
sa však problematika od-
padov v médiách skloňuje 
hádam denne.
Áno, objektívne treba oce-
niť, že táto vláda sa k prob-
lému postavila otvorene. 
Počúvať z úst ministra, ba 
dokonca premiéra slová 
„spaľovanie odpadov“ v kon-
texte zosúladenia záujmov 
štátu a verejnej mienky je po 
takom dlhom čase malý zá-
zrak. Dobre fungujúci sys-
tém nakladania s odpadmi 
si vyžaduje masívne investí-
cie a veľa rokov na imple-
mentáciu, dlhšie ako jedno 
volebné obdobie. Pre bež-
ného politika by boli odpa-
dy citlivou témou a krehká 
verená mienka rizikom. Vlá-
da si evidentne uvedomuje, 
že transformácia, ktorú sme 
odkladali, je nevyhnutná 

Použité obaly, rôzne výrobky po skončení 
svojej životnosti, zvyšky potravín a ďalšie 
veci, ktoré už nepotrebujeme. Čo s nimi?

Prílohu pripravila 
Jozefína Kaššová
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Zavalí nás odpad? 

a nechýba jej odvaha prob-
lém riešiť. Nebude to však 
mať jednoduché.

Prečo to nebude jedno-
duché?
Zatiaľ sa ukázala iba špič-
ka ľadovca. Plasty či biolo-
gický odpad sú iba zlomok 

problému. Komunálny od-
pad predstavuje menej ako 
jednu pätinu odpadu pro-
dukovaného na Slovensku. 
Náš investičný dlh v seg-
mente odpadov podľa mňa 
vysoko presahuje sumu jed-
nej miliardy, a to sa ešte vô-

bec nebavíme o environ-
mentálnych záťažiach typu 
Strážske.
 Pokračovanie – s. 24

XP200093/04

Píšte nám na: pravda@pravda.sk

Pandémia koronavírusu prináša 
nový pohľad na jedlo. Vyhlásenie 
mimoriadnej situácie a stavu núdze 
pripomenuli ľuďom, že ide do tuhého. 

Kvalitné potraviny
mimoriadna komerčná prílohaUtorok 24. marca 2020
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Čo je doma, 
nás uživí. Ako?  

Jozef Sedlák © 

Bratislava

A tak to vyzerá aj v obchodoch, 
kde sa horúčkovito nakupuje 
s cieľom mať čo najväčšie zá-
soby. Platí nepísané heslo, len 
to čo je doma, nás uživí.
 Ešte pred koronavírusom 
nebolo kľúčovou otázkou, koľ-
ko jedla je nazhromaždeného 
v mrazničkách a na policiach 
špajzy, ale čo jeme, v akej 
štruktúre. Či jedlo, ktoré kon-
zumujeme, prináša organizmu 
osoh, alebo, naopak, môže vy-
volávať aj spolu s nesprávnym 
životným štýlom rôzne zdra-
votné neduhy končiace nie-
kedy obezitou, cukrovkou, in-
farktmi či rakovinou.
 Teraz stojí otázka inak, doma 
musí byť jedla dosť, nech to sto-
jí, čo to stojí. A tak, keď vláda 
dvanásteho marca večer vyhlá-

sila mimoriadnu situáciu, ľudia 
sa vrhli na už dávno nevídané 
nákupy múky, trvanlivých po-
travín, cestovín, konzerv, ale aj 
čerstvého mäsa a údenín. Len-
že, aká je kapacita mrazničiek, 
chladničiek a špájz moderných 
domácností?
 Ak ovládne konanie ľudí 
panika, je to najhoršie, čo sa 
môže prihodiť.
 Koronavírus nás núti po 
novom sa pozrieť, aká je 
skutočná výkonnosť slo-
venského poľnohospodár-
stva a potravinárstva, a teda, 
aká je naša potravinová se-
bestačnosť, čiže nezávislosť od 
dovozov. To je úloha pre novú 
vládu, ktorá ju bude musieť ak-
tívne riešiť.
 Ale sú tu aj veci, ktoré mô-
žeme pozitívne zmeniť aj my 
sami. 
 Pokračovanie – s. 14

XP200177/01

Píšte nám na: pravda@pravda.sk

Vzdelávanie mimoriadna 
komerčná príloha
denníka Pravda

Streda 13. mája 2020
www.pravda.sk

Radovan Krčmárik © 

Sú to už dva mesiace, odke-
dy sa na školách zastavil život. 
Ako prvý sa k ráznemu kroku 
odhodlal bratislavský župan 
Juraj Droba, ktorý v ponde-
lok 9. marca prerušil vyučova-
nie na všetkých stredných ško-
lách v kraji. Od pondelka 16. 
marca potom Ústredný krí-
zový štáb nariadil zatvorenie 
všetkých školských zariadení. 
Opatrenie, ktoré prijal na mi-
nimálne dva týždne, platí do-
dnes. Keďže však počet naka-
zených koronavírusom klesá 
a školy už otvárajú aj v okoli-
tých štátoch, je táto otázka ak-
tuálna i u nás.
 Zasadnú žiaci do lavíc ešte 
v tomto školskom roku? Stano-
visko vlády nie je zatiaľ jedno-

značné. Ministerstvo školstva 
zostáva zdržanlivé. 
 „V tejto chvíli naďalej pla-
tí, že vzdelávací proces vo 
všetkých školách a školských 
zariadeniach je prerušený až do 
odvolania. Výnimky z tohto na-
riadenia musí schváliť Ústred-
ný krízový štáb, preto si musí-
me počkať na jeho vyjadrenie,“ 
uviedol pre Pravdu nový hovor-
ca rezortu Tomáš Kostelník.
 O téme včera rokovalo aj 
konzílium odborníkov. Ako po 
stretnutí informoval premiér 
Igor Matovič (OĽaNO), ak sa si-
tuácia s počtom nakazených na 
Slovensku nebude zhoršovať, 
o otvorení materských škôl a 
ročníkov prvého stupňa základ-
ných škôl by sa malo rozhodnúť 
v pondelok.
 Pokračovanie – s. 12

Kedy sa začne znova učiť?
Koronavírus a opatrenia, ktoré 
vláda prijala, výrazne zasiahli aj do 
vzdelávania. Školy sú zavreté, žiaci 
a študenti zostali doma. Ako to bude 
ďalej? Kedy sa deti vrátia do škôl?

IL
U

ST
R

A
ČN

É 
FO

TO
: S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

XP200005/02

Potrebujete zimné pneumatiky?
Ako neplatiť zbytočne a ušetriť až 200 eur na jednej sade

Píšte nám na: pravda@pravda.sk

Tomáš Andrejčák © 

Tento rok nemožno porovnávať 
so žiadnym iným. Koronakrí-
za, ktorá naplno odštartovala 
v marci, urobila na trhu s auta-
mi poriadny prievan. Predajne 
sa zatvorili takmer na mesiac. 
V marci klesli registrácie osob-
ných áut o 45,6 %, v apríli o hro-
zivých 61,5 a v máji o 58,3 per-
centa. Jún s poklesom „len“ 
20 % a najmä júl, keď sa v me-
dziročnom porovnaní znížil od-
byt „len“ o 12,5 %, naznačova-
li, že svitá na lepšie časy. No už 
vtedy analytici upozorňovali, že 
môže ísť o predčasný optimiz-
mus. Rastúci dopyt po autách 
začiatkom leta pripisovali od-
loženými nákupmi z krízových 
mesiacov. 

Chutia nám SUV, 
od nafty sa odvraciame
A asi to tak naozaj bolo, pretože 
v auguste prišla studená sprcha. 
V medziročnom porovnaní sa 
predaje opäť zrútili o 30,56 %, 
keď sa pre kúpu nového osob-
ného auta rozhodlo len 6 980 
zákazníkov. Tento pokles je do-
konca o 10 % väčší ako v celej 
Európe. Po ôsmich mesiacoch 
majú teda predajcovia na konte 
len 49 257 registrácií, čo je po-
kles o 30,55 %. 
 Zaujímavé ale je, že hoci sme 
v pandemickom roku mali hlb-
šie do vrecka, náš vkus sa príliš 
nezmenil. Ak by ste čakali, že sa 
zvýši podiel lacnejších áut, ste 
na omyle. Trhu opäť kraľovali 
drahšie SUV. Z celkového ko-
láča si ukrojili až 38,7–percent-

ný podiel. Ešte o 1,8 % viac ako 
vlani. 
 A tých prémiových sa koro-
nakríza dokonca takmer nedo-
tkla. Nemenil sa ani náš vkus, 
čo sa týka výberu paliva. Naf-
tové autá vychádzajú z módy, 
napokon, z niektorých tried sa 
nafta pomaličky vytráca. Trhu 
tak vládne benzín s podie-
lom 63,9 %, kým na čisto naf-
tové autá pripadá iba štvrtina. 
Polepšili si však elektromobi-
ly. Za osem mesiacov ich bolo 
na Slovensku prihlásených re-
kordných 503. Vlani sa ich za 
celý rok predalo len 162. Stále 
však tvoria zanedbateľné jedno 
percento zo všetkých registrá-
cií. Podobne ako „zásuvkové“ 
plug–in hybridy, ktorých sa mi-
nulo 470 kusov. Ide opäť o re-

kord, ale s podielom ešte nižším 
ako majú elektromobily. 

Škoda stále neporaziteľná, 
aj keď s poklesom
Kráľom trhu je opäť Škoda. Ako 
jediná predala za osem mesia-
cov vyše 10–tisíc vozidiel, pres-
ne 10 784. Jej medziročný pokles 
o 17,2 % je podstatne nižší ako 
pri druhom Hyundai (–26,6 %), 
treťom Volkswagene (–29.7 %) 
a štvrtej Kii (–36,5 %). O veľké 
prekvapenie sa však postarala 
Toyota. Kým vlaňajší rok konči-
la na siedmej priečke, tento rok 
je piata. Jej pokles o 7,2 % patrí 
k vôbec najmenším. Do prvej de-
siatky sa ešte zmestili Peugeot, 
Dacia, Renault, Citroën a Opel. 
Najväčší pokles z nich zaregis-
troval Opel, ktorý si pohoršil 

o 59 % a oslavovať čo nemá ani 
rumunská značka, ktorá padla 
o 47 %. To len ukazuje, že pan-
démia sa najviac dotkla značiek, 
ktoré sú zamerané na menej sol-
ventné „publikum“. 
 Také Porsche si, naopak, po-
lepšilo takmer o 25 %, keď pre-
dalo 159 áut. No najväčší prí-
rastok zaznamenal kórejský 
SsangYong, ktorý sa po rokoch 
vrátil opäť do Európy. Predal 
227 vozidiel, čo je viac, ako do-
kázali niektoré zavedené znač-
ky, napríklad Subaru, Lexus, Ja-
guar, Mini alebo Alfa Romeo. 
 Pokračovanie – s. 14

Autá pre každého
Štvrtok 8. októbra 2020

Prílohu Autá pre každého 
pripravil 

Tomáš Andrejčák

VEĽKÝ TEST
zimných
pneumatík
Prekvapivý víťaz, priemerná 
kvalita testovaných gúm + ceny

mimoriadna komerčná príloha

Pandémia predaju áut nesvedčí.
Vkus sa nemení, rebríček vedú SUV

Čítajte – s. 17

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

• luxusné, elegantné i športové • luxusné, elegantné i športové 
• originálne, zábavné i poučné • originálne, zábavné i poučné 

• štýlové, praktické i voňavé• štýlové, praktické i voňavé
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PRÍLOHY 
DENNÍKA PRAVDA

Sociodemografi cký 
profi l čitateľov
Zdroj: MML-TGI, ø 3. – 4. Q 2020

Sociodemografi cký 
profi l čitateľov

Pohlavie Veková štruktúra

Hlavný nákupca

Vzdelanie

Hlavný živiteľSociálny profi lKraj

Muži
56,5 %

Ženy
43,5 %

14-39
22,1 %

40-69 
66,1 %

70+
11,8 %

ZŠ
5,4 %

vyučený
23,6 %

maturita
37,1 %

VŠ
33,9 %

BA
16,3 %

TT
9,0 %

TN
4,5 %

NR
6,8 %

ZA
18,2 %

BB
12,8 %

PO
18,4 %

KE
13,9 %

A
39,5 %

B
15,3 %

C
33,3 %

D
5,2 %

E
6,6 %

áno
78 %

nie
22 % 

neuvedené
0 %

áno
73,5 %

nie
26,5 %

Zdroj: MML-TGI, ø 3. – 4. Q 2020
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Cenník inzercie
platný od 1. januára 2021
Rozmery v mm, šírka x výška, ceny bez DPH. 

Technické podmienky:  Upravuje dokument 
Technické podmienky inzercie v denníku 
Pravda. V prípade nedodržania technických 
podmienok vydavateľ nepreberá zodpo-
vednosť za kvalitu tlače uverejnenej inzer-
cie a prípadné reklamácie nebudú akcepto-
vané.  Reklamné články:   Forma zalomenia 
a použitý typ písma v reklamných článkoch 
musí byť odlišný od redakčných materiálov 
denníka Pravda. Reklamný článok musí byť 
umiestnený v rámčeku. 

1/2  211x1303/5 125x264 1/3 211x85 3/10  125x1302/5 82x264

2 050 €2 400 € 1 300 €1 400 €1 600 €

1/10  82x631/4 211x63 1/5  82x130

1 200 € 500 €1 000 €

1/1  211x264

3 300 €

Ostatné formáty
Cena za 1 cm2 plošného 7 € 
inzerátu 1F  
 Cena za 1 cm2 plošného 11 € 
inzerátu 4F  
Počet stĺpcov 1 2 3 4 5
Šírka v mm 39 82 125 168 211
• Advertorial/natívna reklama/špeciál-
ny projekt je predmetom individuálne-
ho nacenenia

Príplatky
Požadované miesto + 100%
Titulná strana  + 100%
(max. 1/3 formát)
Pravá strana + 20%
Zaslanie náhľadu inzercie
 + 10% 
• Neštandard, nadštandard, logá iných 
partnerov sú predmetom individuálne-
ho nacenenia

Storno poplatky
  14 -10 pracovných dní 
pred uverejnením  20%
9 - 6 pracovných dní 
pred uverejnením  30%
5 - 3 pracovných dní 
pred uverejnením  50%
do 3 pracovných dní 
pred uverejnením  100%

A4 NOVINOVÝ

OUR MEDIA SR a. s., Inzertná kancelária, Trnavská cesta 39 / A, 831 04  Bratislava
tel.: 02/4959 6285, 6292, 6283, e-mail: inzercia@ourmedia.sk, www.pravda.sk



A4 NOVINOVÝ - MAGAZÍN
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ, VODA

Cenník inzercie
platný od 1. januára 2021
Rozmery v mm. 

Formát po oreze: 198 x 285 mm 
Technika tlače: rotačný ofset 
so sušiacim tunelom 
Tlačový raster: 54 – 60 liniek/cm 
Uhol natočenia rastra: Y=0° C=15° M=45° K=75° 
Podklady: elektron. forma, bitmapové eps, 
vektorové eps, .pdf (Acrobat 4.0, PDF 1.4.). 
Text je nutné zadať do kriviek 
Termín dodania: 15 pracovných dní 
pred uverejnením

Neštandardné 
formáty
Cena za 1 cm2 plošného  9 € 
inzerátu 
počet stĺpcov 1 2 3
šírka v mm 54 114 175

Moduly do TV programu
(iba Pravda magazín)
 55 x 65    340 €  
 114 x 65   700 € 
 174 x 65 1 080 €

Príplatky/
umiestnenie
Obálka 2. a 3. strana 3 400 € 
Obálka 4. strana 3 800 €
Požadované miesto +50 %
• Neštandard, nadštandard, logá iných 
partnerov sú predmetom individuálne-
ho nacenenia

Storno poplatky
Pred uverejnením
30–21 pracovných dní 20%
20–11 pracovných dní 50%
do 10 pracovných dní 100%

Iné formáty
ŠPECIÁLNY PROJEKT - NATÍV
2/1  5 500 €
1/1  3 500 €
1/2  2 100 €
 PRODUKTOVÝ TIP
114x60  650 €
• Natívna reklama/špeciálny projekt je 
predmetom individuálneho nacenenia

1/6  54x130

850 €

1/9  54x63

350 €

1/1  175x264 1/2s  198x140 1/2  175x130 1/3s  70x285

1 900 €1 900 €3 200 € 1 450 €

1/1s  198x285

3 200 €

2/1s Panorama 396x285

4 800 €

2/1 Panorama 370x264

4 800 €

1/3  54x264 1/3s  198x92 1/3  175x85 1/4  198x70 1/4  175x63

1 100 € 1 100 €1 450 €1 450 € 1 450 €
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Cenník inzercie
platný od 1. januára 2021
Rozmery v mm. 
Formát po oreze: 315x450 mm. 

Technické podmienky: Upravuje dokument 
Technické podmienky inzercie v denníku 
Pravda. V prípade nedodržania technických 
podmienok vydavateľ nepreberá zodpo-
vednosť za kvalitu tlače uverejnenej inzercie 
a prípadné reklamácie nebudú akceptované.  
Termín dodania: 10  pracovných dní pred 
uverejnením

A3 NOVINOVÝ
KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU, ÚSPEŠNÉ FIRMY

Ostatné formáty
Cena za 1 cm2 plošného 7 € 
inzerátu 1F  
 Cena za 1 cm2 plošného 11 € 
inzerátu 4F  
Počet stĺpcov 1 2 3 4 5
Šírka v mm 52 109 165 228 278
• Advertorial/natívna reklama/špeciál-
ny projekt je predmetom individuálne-
ho nacenenia

Príplatky/
umiestnenie
Obálka + 10% 
2., 3. a 4. strana 
Požadované miesto +15 %
• Neštandard, nadštandard, logá iných 
partnerov sú predmetom individuálne-
ho nacenenia
• Advertorial/natívna reklama/špeciál-
ny projekt je predmetom individuálne-
ho nacenenia

Storno poplatky

Pred uverejnením
14 pracovných dní 20%
8 pracovných dní 50%
do 5 pracovných dní 100%

junior page  228x274

4 000 €

1/2  278x2013/5 165x406 1/3 278x132 3/10  165x2012/5 109x406

3 380 €4 000 € 2 100 €2 330 €2 600 €

1/10  109x99 1/15  109x78 1/20  109x531/4 278x99 1/5  109x201

1 900 € 580 €840 €1 640 € 430 €

1/1  278x406

5 500 €
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A3 SC
TIPY NA VIANOČNÉ DARČEKY

Cenník inzercie
platný od 1. januára 2021
Rozmery v mm. 

Formát po oreze: 300x452 mm. 
Pri spadávkových formátoch (s) 
treba pridať 5 mm na orez. 
Technika tlače: rotačný ofset so sušiacim 
tunelom 
Tlačový raster: 54 – 60 liniek/cm 
Uhol natočenia rastra: Y=0° C=15° M=45° K=75° 
Podklady: elektron. forma, bitmapové eps, 
vektorové eps, .pdf (Acrobat 4.0, PDF 1.4.). 
Text je nutné zadať do kriviek. 
Termín dodania: 10 pracovných dní 
pred uverejnením

Neštandardné 
formáty
Cena za 1 cm2 plošného  13 € 
inzerátu 
počet stĺpcov 1 2 3 4
šírka v mm 65 135 202 270

Príplatky
Obálka 2. a 3. strana 9 500 € 
Obálka 4. strana 10 000 €
• Neštandard, nadštandard, logá iných 
partnerov sú predmetom individuálne-
ho nacenenia

Storno poplatky
Pred uverejnením
30–21 pracovných dní 20%
20–11 pracovných dní 50%
do 10 pracovných dní 100%

Iné formáty
 ADVERTORIAL
1/1  9 300 €
1/2  6 000 €
 PRODUKTOVÝ TIP
75x75  500 €
• Natívna reklama/špeciálny projekt je 
predmetom individuálneho nacenenia1/1  270x412

1/2  135x412

1/2s  300x220

1/4 135x200 1/8 65x200

1/2 270x200

1/16  65x97

1/2s  150x452

Titulka  270x97

5 400 €

800 €

5 400 €

3 400 €

8 600 €

5 400 €

5 400 €

4 400 €1 400 €

1/1s  300x452

8 600 €
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HARMONOGRAM 2021
Mesiac Názov prílohy Formát Dátum 

vydania
 Dátum 

uzávierky

Január

Kvalita na pultoch A4 novinový 20. 1. 14. 1.
Kam na strednú školu A4 novinový 22. 1. 15. 1.
Kam na vysokú školu A3 novinový 26. 1. 19. 1.

Dobré zdravie A4 novinový 27. 1. 20. 1.
Dobré bývanie A4 novinový 29. 1. 22. 1.

Február

Práca a kariéra A4 novinový 3. 2. 28. 1.
Kam do kúpelov, wellnes, za oddychom na horách A4 novinový 12. 2. 5. 2.

Dobré bývanie (obnova bytov a domov + kotle, kúrenie, dotácie) A4 novinový 23. 2. 15. 2.
Dobré zdravie A4 novinový 24. 2. 17. 2.

Marec

Kvalitné potraviny A4 novinový 10. 3. 3. 3.
Financie (Finančná gramotnosť) A4 novinový 17. 3. 10. 3.

Prihlášky na VŠ A4 novinový 23. 3. 16. 3.
AUTO & TECH (Doprava a logistika) A4 novinový 24. 3. 17. 3.

Dobré bývanie (Stavebný magazín + Záhrada + Hobby) A4 novinový 26. 3. 19. 3.
Dobré zdravie A4 novinový 31. 3. 24. 3.

Apríl

Úspešné značky A4 novinový 1. 4. 25. 3.
Záhrada a Hobby A4 novinový 7. 4. 31. 3.

Financie (Práca a kariéra) A4 novinový 14. 4. 7. 4.
Ekológia a Voda A4 novinový 20. 4. 13. 4.
AUTO & TECH A4 novinový 21. 4. 14. 4.
Dobré bývanie A4 novinový 23. 4. 16. 4.
Dobré zdravie A4 novinový 28. 4. 21. 4.

Máj

Spoločenská zodpovednosť A4 novinový 4. 5. 27. 4.
Záhrada a Hobby A4 novinový 5. 5. 28. 4.

Financie A4 novinový 12. 5. 5. 5.
Vzdelávanie A4 novinový 12. 5. 5. 5.

AUTO & TECH A4 novinový 19. 5. 12. 5.
MS v hokeji A4 novinový 20. 5. 13. 5.

Víno (14. ročník Otvorené pivnice na sv. Urbana) A4 novinový 21. 5. 14. 5.
Práca a kariéra (letné brigády) A4 novinový 25. 5. 18. 5.

Dobré zdravie A4 novinový 26. 5. 19. 5.
Dobré bývanie A4 novinový 28. 5. 21. 5.

Právo a advokáti A4 novinový 1. 6. 25. 5.

Jún

Záhrada a Hobby A4 novinový 2. 6. 26. 5.
Financie A4 novinový 9. 6. 2. 6.

Dovolenka A4 novinový 9. 6. 2. 6.
Vyrobené na Slovensku A4 novinový 16. 6. 9. 6.

AUTO & TECH A4 novinový 23. 6. 16. 6.
Dobré bývanie (developeri) A4 novinový 25. 6. 18. 6.

Dobré zdravie A4 novinový 30. 6. 23. 6.

Mesiac Názov prílohy Formát Dátum 
vydania

 Dátum 
uzávierky

Júl
Dovolenka na Slovensku A4 novinový 2. 7. 24. 6.

Letné osvieženie (aquaparky na Slovensku) A4 novinový 7. 7. 1. 7.
Dovolenka last minute A4 novinový 14. 7. 8. 7.

August Škola volá A4 novinový 18. 8. 11. 8.
Dobré zdravie A4 novinový 25. 8. 18. 8.

September

Záhrada a Hobby A4 novinový 8. 9. 2. 9.
Financie A4 novinový 14. 9. 7. 9.

AUTO & TECH (Doprava a logistika) A4 novinový 22. 9.  15. 9.
Dobré bývanie (Developerské projekty/Stavebný magazín) A4 novinový 24. 9. 17. 9.

Energetika A4 novinový 28. 9. 21. 9.
Dobré zdravie A4 novinový 29. 9. 22. 9.

Október

Záhrada a Hobby A4 novinovy 6. 10. 30. 9. 
Kvalitné potraviny A4 novinovy 12. 10. 5. 10.

Financie A4 novinovy 13. 10. 6. 10.
AUTO & TECH A4 novinový 20. 10. 13. 10.

Ekológia A4 novinový 22. 10. 15. 10.
Dobré zdravie A4 novinový 27. 10. 20. 10.
Dobré bývanie A4 novinový 29. 10. 22. 10.

November

Vzdelávanie A4 novinový 2. 11. 26. 10.
Záhrada a hobby A4 novinový 3. 11. 28. 10.

Financie A4 novinový 10. 11. 3. 11.
AUTO & TECH A4 novinový 16. 11. 9. 11.

Právo a advokáti A4 novinový 18. 11. 11. 11.
Víno (Deň otvorených pivníc) A4 novinový 19. 11. 12. 11.

Tipy na vianočné darčeky A3 SC 23. 11. 9. 11.
Dobré zdravie A4 novinový 24. 11. 15. 11.
Dobré bývanie A4 novinový 26. 11. 19. 11.

December

Zima na horách (lyžovacka, relax....) A4 novinový 3. 12. 26. 11.
Kniha roka A4 novinový 7. 12. 30. 11.

Financie A4 novinový 8. 12. 1. 12.
AUTO & TECH A4 novinový 15. 12. 8. 12.
Úspešné fi rmy A3 novinový 15. 12. 6. 12.
Dobré zdravie A4 novinový 29. 12. 22. 12.

1. polrok

2. polrok
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