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MOJA PSYCHOLÓGIA je lifestylový časopis pre všetkých, ktorí chcú 
porozumieť svojim pocitom i pocitom ostatných ľudí, rozpoznať mož-
né úskalia vzťahov so svojimi partnermi, priateľmi, deťmi či kolegami 
a nájsť návod na ich riešenie, chcú lepšie poznať sami seba, využiť svo-
je možnosti a zbaviť sa slabostí. 
Je určený vzdelaným, hĺbavým a náročným čitateľom, ktorým ponúka 
novinársky i odborne špičkovo spracované a zároveň pútavé články, 
kvalitné texty a analýzy. 
Časopis prináša aj jedinečný a zároveň netradičný pohľad na módu, 
dizajn, kozmetiku, gastronómiu, cestovanie a kultúru, pretože aj všetky 
zmyslové pôžitky sú súčasťou našej psychickej kondície.  

MOJA PSYCHOLÓGIA je časopis pre všetkých, ktorí chcú začať žiť 
sebavedomejší, bohatší život.

Časopis, ktorý vidí pod povrch

ČASOPISY

1. dvojstrana
2. strana obálky 
3. strana obálky 
4. strana obálky 
2/1 na spád, zrkadlo
1/1 na spád, zrkadlo
1/2 strany 
1/3 strany  
1/4 strany   
1/6 strany 
1/8 strany

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

CENY INZERCIE
7 600 €
4 650 €
4 300 € 
5 000 €
6 300 € 
3 900 € 
2 200 € 
1 700 €
1 300 € 

850 €
550 €

Číslo
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20

7-8/20
9/20

10/20
11/20
12/20

Uzávierka inzercie
16.12.2019

27.1.2020
26.2.2020
25.3.2020
24.4.2020
27.5.2020
26.6.2020
26.8.2020
25.9.2020

27.10.2020
26.11.2020

Distribúcia
9.1.2020

10.2.2020
10.3.2020

9.4.2020
11.5.2020
10.6.2020
10.7.2020
10.9.2020
9.10.2020

10.11.2020
10.12.2020

HARMONOGRAM

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: jedenásty
Periodicita: mesačník
Počet strán: 132 - 180
Náklad: 35 000 ks
Papier: obálka (170 g KL + plošný matný UV lak), vnútro (70 g UPM 
Ultra), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA a iní súkromní distribútori 

Rozmery na spád v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm 
na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany vyžadujeme 
každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

1/3

1/3

1/2

1/1 1/2

1/4

1/4

195 x 85

61 x 267195 × 131

195 x 267 95 x 267

195 × 63  

95 x 131

detiamy.sk



Časopis MOJE ZDRAVIE  je moderný mesačník, ktorý prináša od-
borné a zároveň zrozumiteľné informácie o všetkom, čo je práve 
aktuálne v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Spracované 
témy sú konzultované s lekármi a odborníkmi z daných oblastí. 
MOJE ZDRAVIE prináša svojim čitateľom komplexné infomácie 
od analýzy chorób a ich syndrómov, cez stravovacie a pohybové ná-
vyky až po zdravý životný štýl, oddych a starostlivosť o svoj zovňajšok. 

PRAVIDELNÉ RUBRIKY:

MOJA TÉMA rozoberá aktuálne zdravotné problémy, ktoré trápia 
spoločnosť alebo sú sezónneho charakteru.
KLINIKA  prezentuje stanoviská a rady odborníkov k danej téme.
MÔJ AKTÍVNY PLÁN prináša praktické cviky, rady a návrhy tré-
ningov od špecialistov.
MÔJ RELAX ponúka návody na správne využívanie voľného času. 
MOJA KRÁSA sa venuje starostlivosti o zovňajšok, prezentuje 
novinky i tradičné prístupy v tejto oblasti.
MOJE MENU prináša chutné recepty a zdravé prístupy v stravovaní. 

Na jar  špeciál Moje zdravie – Jarný špeciál pre ženy  
– uzávierka 23. 3. 2020, vychádza v prvej polovici apríla.
Na jeseň špeciál Moje zdravie – Jesenný špeciál pre mužov  
– uzávierka 12. 10. 2020, vychádza v druhej polovici októbra.

Myslime  na prevenciu!

Ročník: pätnásty  
Periodicita: mesačník 
Rozsah: 100 – 116 strán
Náklad: 65 000 ks
Papier: obálka (170 g KL + UV lak), vnútro (70 g UPM Ultra), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA, lekárne 

Číslo
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20

7-8/20
9/20

10/20
11/20
12/20

Uzávierka inzercie
16.12.2019

27.1.2020
26.2.2020
25.3.2020
24.4.2020
27.5.2020
26.6.2020
26.8.2020
25.9.2020

27.10.2020
26.11.2020

Distribúcia
9.1.2020

10.2.2020
10.3.2020

9.4.2020
11.5.2020
10.6.2020
10.7.2020
10.9.2020
9.10.2020

10.11.2020
10.12.2020

ČASOPISY

1. dvojstranna
2. strana obálky           
3. strana obálky  
4. strana obálky          
2/1 na spád, zrkadlo          
1/1 na spád, zrkadlo  
1/2 strany   
1/3 strany   
 1/4 strany   
Vizitka, podval 

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

CENY INZERCIE
7 200 €
4 200 €
3 800 €
4 500 €
5 200 €
3 200 €
1 800 €
1 200 €

960 €
520 €

HARMONOGRAM

ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery na spád - (na zrkadlo) v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu 
pridať 5 mm na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany 
vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

1/1 1/2

1/3

1/2

1/3

1/4

1/4 1/6
(58 x 126)

195 x 85

195 x 13161 × 267

195 x 267 95 x 267

195 × 63  

(95 x 131)

detiamy.sk



Mesačník F.O.O.D. je zameraný na informácie z oblasti kulinárstva 
a gastronómie. Je praktickým sprievodcom pre každého, kto rád varí 
s nápadom, jednoducho, rýchlo a z čerstvých surovín. 
Časopis nezabúda na našu tradičnú kuchyňu, ale zavedie vás aj do rôznych 
kútov sveta a objavíte s ním čaro a vôňu cudzokrajných receptov. 
V časopise F.O.O.D. nájdete aj absolútne novinky, tipy, trendy, ktoré hýbu 
svetom súčasného varenia. Ako rýchlo a chutne navariť do 30 minút? Aj 
na túto otázku vám odpovie mesačník F.O.O.D. Neoddeliteľnou súčasťou 
časopisu sú informácie a recepty o ,,kozmopolitnej“ kuchyni.

PRAVIDELNÉ RUBRIKY:
F.O.O.D. SEZÓNA nabitá jednoduchým, rýchlym varením  
zo sezónnych a lokálne dostupných surovín. 
F.O.O.D. DOMA sa orientuje na varenie pre celú rodinu i priateľov 
a varenie s deťmi. 
F.O.O.D. PRE DETI – recepty určené deťom a ich rodičom. 
F.O.O.D. BEDEKER bude vaším sprievodcom po svetových 
kuchyniach a prinesie inšpiráciu na výber reštaurácií a nápojov.

Časopis sa venuje okrem jedla aj dizajnu kuchýň, nábytku, 
doplnkom a spotrebičom.

Rozšírené vydania: Marcové – veľkonočný špeciál,  
Júnové – grilovací špeciál, Decembrové – vianočný špeciál

Jedlo a ešte oveľa viac

1. dvojstranna
2. strana obálky           
3. strana obálky  
4. strana obálky          
2/1 na spád, zrkadlo          
1/1 na spád, zrkadlo  
1/2 strany   
1/3 strany   
1/4 strany   
Vizitka, podval 

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: šiesty  
Periodicita: mesačník 
Rozsah: 100 - 148 strán
Náklad: 35 000 ks
Papier: obálka (170 g KL + UV lak), vnútro (70 g UPM Ultra), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA  
a iní súkromní distribútori

CENY INZERCIE
7 200 €
4 200 €
3 800 €
4 500 €
5 200 €
3 200 €
1 800 €
1 200 €

960 €
520 €

Číslo
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20

7-8/20
9/20

10/20
11/20
12/20

Uzávierka inzercie
16.12.2019

20.1.2020
18.2.2020
18.3.2020
20.4.2020
20.5.2020
19.6.2020
19.8.2020
18.9.2020

19.10.2020
19.11.2020

Distribúcia
3.1.2020
4.2.2020
3.3.2020
3.4.2020
5.5.2020
3.6.2020
3.7.2020
3.9.2020

2.10.2020
3.11.2020
3.12.2020

HARMONOGRAM

Rozmery na spád - (na zrkadlo) v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu 
pridať 5 mm na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany 
vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

ČASOPISY

1/3

1/4

1/4 1/6

1/21/3

1/2

1/1

(58 x 126)

195 x 85

95 x 26761 × 267

195 x 267 195 x 131

195 × 63  

95 x 131

detiamy.sk



To najlepšie v živote ženy

Časopis MAMINKA sa na svojich stranách venuje problematike plá-
novaného tehotenstva, jeho priebehu, pôrodu, zdraviu a výchove 
detí až do školského veku. Zároveň sleduje súčasné trendy v pôrod-
níctve, vývojovej psychológii a pediatrii. 

Časopis MAMINKA nie je iba o deťoch, ale je určený  predovšetkým 
matkám – ženám. Preto v ňom nájdete strany venované móde, kozme-
tike, zdraviu, kráse, cestovaniu a využitiu voľného času, bývaniu a finanč-
nému zabezpečeniu rodiny. 
Pravidelné miesto v časopise MAMINKA majú špeciálne tematické prí-
lohy: výbava dojčiat, detská výživa, výber hračiek, kočíkov, príprava detí 
na vstup do kolektívu, vhodné a bezpečné vybavenie domácnosti. 
V každej Maminke majú svoje miesto aj rozhovory so známymi a zaují-
mavými osobnosťami.

Mottom dlhodobej redakčnej stratégie časopisu MAMINKA je čo 
najužší kontakt a komunikácia so svojimi čitateľkami.

ČASOPISY

1. dvojstrana
2. strana obálky 
3. strana obálky 
4. strana obálky
2/1 na spád, zrkadlo
1/1 na spád, zrkadlo
1/2 strany 
1/3 strany   
1/4 strany 

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: jedenásty
Periodicita: dvojmesačník
Počet strán: 100 – 148
Náklad: 35 000  ks
Papier: obálka (170 g KL + UV lak), vnútro (70 g UPM Ultra), V2 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA 
a iní súkromní distribútori

CENY INZERCIE
5 280 €
3 820 €
3 620 €
3 980 €
4 950 €
2 950 €
1 680 €
1 290 €

900 €

Číslo
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20

Uzávierka inzercie
28.1.2020
27.3.2020
28.5.2020
28.7.2020
28.9.2020

27.11.2020

Distribúcia
10.2.2020

9.4.2020
9.6.2020

10.8.2020
9.10.2020

10.12.2020

HARMONOGRAM

Rozmery na spád v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm 
na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany vyžadujeme 
každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

1/3

1/3

1/2

1/1 1/2

1/4

1/4

195 x 85

61 x 267195 × 131

195 x 267 95 x 267

195 × 63  

95 x 131

detiamy.sk



Časopis pre všetky hravé 
a zvedavé deti

ŠIKOVNÍČEK je časopis pre deti predškolského a mladšieho školského 
veku. Obsah časopisu je postavený na slovenských autoroch, spisovateľoch 
a ilustrátoroch s jasným zámerom - etablovať na jeho stránkach domácu 
kultúru. Časopis obnovuje odvekú tradíciu detskej tlače na Slovensku. 
Redakcia zároveň vytvorila rubriku Galéria tvorcov pre deti s pod-
titulom, Kto mi to tu píše kreslí? Ide o pomyselnú výstavnú skriňu 
uznávaných mien vo svete literatúry a ilustrácie na Slovensku (spome-
dzi literátov napríklad J. Uličiansky, M. Lazárová, D. Hevier, T. Revajová,  
D. Dušek, B. Kardošová... a z výtvarníkov napríklad Ľ. Paľo, D. Olejníková,  
V. Klímová, P. Cpin, Ď. Balogh, P. Uchnár, K. Gasko Kardelisová...). 

Zámerom je, aby aj prostredníctvom tejto rubriky spoznávali našich 
skvelých tvorcov tak deti, ako aj ich rodičia a pedagógovia. Aby ju vyu-
žívali napr. na hodinách literatúry, v literárnych súťažiach, ale i pri výbere 
kníh, čo navyše podporuje rubrika Kuk do novej knižky. V nej sa čitateľ 
dostáva k ukážkam z najnovších knižných titulov od našich renomova-
ných vydavateľov – opäť s prihliadaním na slovenskú tvorbu. 

Oboznamovanie sa s našou kultúrou a históriu, tradíciami podporí aj rub-
rika s názvom Cupi-lupi po Slovensku. Pozve malých čitateľov na pozo-
ruhodné miesta, ukáže im architektonické a prírodné skvosty Slovenska, 
ktorými sa môžeme popýšiť aj vo svete. 

1/2

103 x 240

1/2

210 x 118

1/3

1/3

68 x 240 210 x 78

1/41/4

103 x 118 210 x 57

ČASOPISY

210 x 240

2/3

139 x 240

1/1
2. strana obálky            
3. strana obálky            
4. strana obálky            
2/1 na spád, zrkadlo            
1/1 na spád, zrkadlo            
2/3 strany 
1/2 strany   
1/3 strany   
1/4 strany  

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: devätnásty  
Periodicita: mesačník
Počet strán: 40 – 44
Náklad: 40 000 ks
Papier: obálka (250 g KL), vnútro (170 g bezdrevný kartón), V1 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA, ARES  
a iní súkromní distribútori

CENY INZERCIE
1 960 €
1 640 €
2 290 €
1 990 €
1 400 €
1000 €

830 €
600 €
500 €

Číslo
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20

7-8/20
9/20

10/20
11/20
12/20

Uzávierka inzercie
16.12.2019

16.1.2020
17.2.2020
18.3.2020
17.4.2020
18.5.2020
18.6.2020
17.8.2020
18.9.2020

19.10.2020
19.11.2020

Distribúcia
3.1.2020

31.1.2020
2.3.2020
1.4.2020
4.5.2020
2.6.2020
2.7.2020

31.8.2020
1.10.2020
2.11.2020
2.12.2020

HARMONOGRAM

Rozmery na spád v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm 
na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany vyžadujeme 
každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. detiamy.sk



Interscroller
(720x1080px)

ROZMERY INZERCIE a CPT (cena za 1000 videní)

Leaderboard  1140x120 (aj 2 na stránke) 16 €
Branding  1140x200 + 2 x 160x600   
 + interscroller* / 720 x 1280  20 €
Branding  1140x200 + 2 x 160x600 
 + interscroller* / 720 x 1280   
 + sguare 300x300 25 €
Square 300x300  10 €
Skyscaper 300x600  14 €
Horizontal 728x90  10 €
PR článok  1000 €
Natívny článok - tvorba a publikácia 2000 €

Zvýhodnená ponuka:
zakúpenie reklamy nad 250 000 impersií - PR článok ako bonus

Príplatok za politickú reklamu: +30% z celkovej ceny

Súťaž: 800 € na jednotlivé weby 

ONLINE

Horizontal (728x90px)

Leaderboard (1140x120px)

Leaderboard (1140x120px)

Square
(300x300px)

Skyscraper
(300x600px)

Branding (1140x200px + 2 x 160x600px)

DETI A MY je portál, ktorý bude na Slovensku unikátom a bude ponúkať komplexné riešenie pre rodičov a deti.

Poskytuje užitočné informácie pre rodičov, zameriava sa na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, 
výchovné a psychologické poradenstvo detí, rozvoj kreativity detí v predškolskom veku, rozvoj telesného 
a duševného zdravia detí a celkovo zdravý životný štýl.

Nový online projekt spája na novom portáli viaceré tituly nášho vydavateľstva a to: časopis Maminka, Moja 
psychológia, F.O.O.D a Moje zdravie, do jedného homogénneho celku s ambíciou ponúknuť rodinám s deťmi 
komplexné riešenie pre výchovu a celkový zdravý životný štýl.

Naša cieľová skupina nájde na portáli www.detiamy.sk kvalitný pútavý čitateľský obsah, kompletné učivo 
pre deti ZŠ a SŠ vrátane testov, odborné školské výchovné a psychologické poradenstvo, tipy pre zdravý rozvoj 
telesného a duševného zdravia detí prostredníctvom odborníkov, televíziu so širokým záberom pre maminky 
ale aj pre deti v rámci boja proti drogám a detskej kriminalite, burzu, či možnosť prihlásiť sa na štúdijný pobyt 
v zahraničí na škole podľa vlastného výberu.

Súčasťou nového portálu www.detiamy.sk je už existujúci portál www.oskole.sk s návštevnosťou 
1,2 - 1,5 milióna mesačne (jún 2019)

Rozšírením portálu o ďalšie funkcionality a témy vytvárame nový online nástroj s predpokladom nárastu 
návštevnosti, vzhľadom na jeho komplexný záber.


