
 
Únia materských centier 

Čulenova 5 
811 09 Bratislava 

www.materskecentra.sk 
 
 

 
Cenník reklamných služieb v Únii materských centier, o.z. 
Platnosť cenníka od 1. 8. 2014. Nie sme platcami DPH.  Zľavy sú predmetom individuálnych dohôd. 
 

Bannerová reklama 

www.materskecentra.sk 

Rozmer Cena za mesiac 

jún až apríl 

(ALL)* 

Cena za mesiac 

máj 

(ALL)* 

Cena za mesiac 

jún až apríl 

(SELECTED)* 

Cena za mesiac 

máj 

(SELECTED)* 

Banner "center - veľký"  525 px x 200 px 110 EUR 220 EUR 55 EUR 110 EUR 

Banner "center"  525 px x 150 px 90 EUR 180 EUR 45 EUR 90 EUR 

Banner ľavý "ŠTVOREC " 215 px x 215 px 70 EUR 140 EUR 35 EUR 70 EUR 

Banner ľavý "OBDĹŽNIK" 215 px x 100 px 60 EUR 120 EUR 30 EUR 60 EUR 

Banner pravý "ŠTVOREC " 180 px x 180 px 66 EUR 132 EUR 33 EUR 66 EUR 

Banner pravý "OBDĹŽNIK " 180 px x 100 px 56 EUR 112 EUR 28 EUR 56 EUR 

Pop-up vyskakovací obrázok 900 px x 500 px 
90 EUR / mesiac, zobrazenie vyskakovacieho okna pri návšteve hlavnej stránky webu. 

Tento formát sa nedá využívať v mesiaci apríl, máj, september a október. 

 

 

 

Textová reklama Cena Charakteristika 

PR  článok www.materskecentra.sk, časť 

"aktuality" všeobecné 
130 EUR  / 7 dní 

Titulka, článok roluje nižšie, Nadpis max.80znakov, 

text článku max.3000znakov, obrázky 2ks, každý 

max.20kB 

PR  článok www.materskecentra.sk, vybrané 

podstránke 
50 EUR  / 7 dní 

Titulka, článok roluje nižšie, Nadpis max.80znakov, 

text článku max. 3000znakov, obrázky 2ks, každý 

max.20kB 

PR  článok na facebooku ÚMC ** 50 EUR  / 7 dní 
Text článku max. 2000 znakov vrátane medzier, 

obrázky 3ks, každý max.20kB 

Reklama s odkazom mailing list UMC 0,1 EUR  / 1 e-mail 

Štatutárne zástupkyne členských materských centier a 

verejnosť prihlásená na odoberanie newslettra  

(spolu cca 300 kontaktov) 

 

 

 

http://www.materskecentra.sk/
http://www.materskecentra.sk/


Inzercia  

Časopis Materské centrá 

Katalóg Vstúpte s dieťaťom 

Cena / náklad Rozmer inzercie 

Obálka 4.strana, formát 1/1  800 EUR 148,5 x 210 mm 

Obálka 2., 3. strana, formát 1/1 500 EUR 148,5 x 210 mm 

Vnútro, formát 1/1 400 EUR 148,5 x 210 mm 

Vnútro, formát 1/2 200 EUR 148,5 x 105 mm 
 
* ALL - zobrazuje sa na všetkých stránkach a podstránkach webu 
* SELECTED - zobrazuje sa na vybraných stránkach a podstránkach webu (10 ks)  
** 7dní článok "pripnutý" na vrchnej časti facebook stránky 
 
Zľavy pre neziskové organizácie, občianske združenia, mestá a obce sú predmetom individuálnych dohôd.  
 
Základné pravidlá pre bannerovú reklamu na www.materskecentra.sk 
 

 Obsah reklamy musí byť v súlade so zákonmi a inými všeobecne platnými predpismi Slovenskej Republiky (Zákon č. 147/2001 o reklame, Zákon 
č.308/2000 o vysielaní a retransmisii) a s Etickým kódexom Únie materských centier. 

 Bannery pre inzerciu na internete musia byť dodané v rozmeroch presne podľa zadania.  

 Podporované formáty pre bannery: swf, jpg, png. 

 podporované formáty pre vyskakovacie okno: jpg, png. 

 V prípade formátu swf a požadovaného prelinkovania na stránku inzerenta je potrebné prelink vložiť do swf súboru. 

 Dodanie podkladov minimálne 4 pracovné dni pred začatím kampane. 
 
 
Základné pravidlá pre reklamu v tlačených formátoch: 

 K rozmerom inzercie pripočítať 3 mm spadávku na každú stranu. 

 Podklady pre tlač musia byť v režime cmyk, najlepšie v tlačovom pdf formáte. 

 Obsah reklamy musí byť v súlade so zákonmi a inými všeobecne platnými predpismi Slovenskej Republiky (Zákon č. 147/2001 o reklame, Zákon 
č.308/2000 o vysielaní a retransmisii) a s Etickým kódexom Únie materských centier. 

 
 
 


