
 

Mestské noviny PEZINČAN 

Cenník inzercie platný od 1.5.2022 

 

 
RIADKOVÁ INZERCIA  

 

• občianska inzercia  

1 znak riadkovej inzercie a spoločenskej kroniky (spomienky, poďakovania, blahoželania) ................         0,02 € 

1 fotografia (rozmer 1,7 x 2,2 cm)..................................................................................................................................              2 €  

 

• komerčná inzercia  

1 znak komerčnej riadkovej inzercie .......................................................................................................................            0,05 € 

rámik ....................................................................................................................................................................................                 1 € 

tučné písmo ......................................................................................................................................................................                 1 € 

 

VKLADANÁ PRÍLOHA (tzv. VKLADAČKA)  

 

• komerčná príloha (vkladačka)  

vloženie 1 listu – max. formát 250 (š) x 300 (v), hrúbka papiera 100 – 115 g/m² .........................       0,05 € (1 kus)  

 

• nekomerčná príloha (vkladačka)  

vloženie 1 listu – max. formát 250 (š) x 300 (v), hrúbka papiera 100 – 115 g/m² ...........................      0,03 € (1 kus)  
 

* Iné rozmery a technické parametre vkladačky – po dohode s redakciou. 

 

PLOŠNÁ INZERCIA  

 

• farebná inzercia  

  cena za 1 cm² farebnej inzercie (neštandardné formáty) ...........................................................                    1,00 € 
štandardné formáty:  

258 x 160 mm ......................................................................................................................................................                359,00 € 

101 x 160 mm ......................................................................................................................................................                141,00 € 

152 x 82 mm ........................................................................................................................................................                108,00 € 

152 x 78 mm ........................................................................................................................................................                103,00 € 

127 x 78 mm ........................................................................................................................................................                  86,00 € 

101 x 82 mm  .......................................................................................................................................................                  72,00 € 

  
 

* Iné rozmery a farebnosť inzercie – po dohode s redakciou.  

Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o presnom umiestnení inzercie v aktuálnom čísle mestských novín, ako aj o prijatí alebo odmietnutí inzercie 

v aktuálnom čísle z kapacitných dôvodov. 

 

PR ČLÁNOK  

• uverejnenie (formát 1/3) – titulok, perex, text 1 800 znakov vrátane medzier + fotografia .......................     120 € 

• napísanie a spracovanie (formát 1/3) – titulok, perex, text 1 800 znakov vrátane medzier + fotografia....  260 €  

 

* Reklamný (PR) článok musí byť ohraničený a musí mať označenie „Reklamný, resp. PR článok“.  

* Klient je povinný odsúhlasiť spracovanie článku v stanovenom termíne, inak bude účtovaný storno poplatok v plnej výške. 



 

 
 

 

 

 

PRÍPLATKY  
 

• cena inzercie na poslednej strane novín ........................................................................................................      + 50 % k cene  

• cena za grafickú úpravu inzercie.........................................................................................................................      20 € /hodina 

 

* Titulná strana mestských novín nie je určená na zverejňovanie inzercie. 

 

 

 

ZĽAVY ZA OPAKOVANÉ UVEREJNENIE PLOŠNEJ INZERCIE  

 

• zverejnenie 4- až 6-krát ............................................................................................................................................     – 10 % z ceny  

• zverejnenie 7- až 12-krát ..........................................................................................................................................     – 15 % z ceny  

 
* Zľavy za opakovanie plošnej inzercie sú platné pri hromadnej objednávke nezmeneného formátu inzerátu (tzn. opakované uverejnenie inzercie s 

rovnakými rozmermi v číslach idúcich po sebe). 

 

 
 

STORNO POPLATKY 

  

• zrušenie inzercie do 7 dní pred uverejnením .......................................................................................................   100 % z ceny 

• zrušenie inzercie do 14 dní pred uverejnením ....................................................................................................     50 % z ceny  

 

 

Všetky ceny sú konečné (vydavateľ nie je platcom DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKÁŽKY ŠTANDARDNÝCH FORMÁTOV INZERCIE 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

PREČO INZEROVAŤ V MESAČNÍKU PEZINČAN? 

  

• Váš inzerát si prečíta 10-tisíc domácností Pezinka (mestské noviny PEZINČAN rozširuje mesto Pezinok do 

pezinských domácností bezplatne).  

• Váš inzerát sa nestratí medzi ostatnými inzerátmi, keďže mestské noviny PEZINČAN ponúkajú obmedzené 

možnosti inzercie. 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

 

Mestské noviny PEZINČAN vydáva mesto Pezinok a distribuuje do pezinských domácností priamo do poštových 

schránok.  

• periodicita vydania: 1 x mesačne  

• celkový náklad: 10 400 ks  

• regionálne pokrytie: mesto Pezinok  

• distribúcia: zadarmo do domácností v rámci Pezinka  

• rozsah: 12 strán  

• farebnosť: 4 + 4  

• formát: 289 x 390 mm (tabloid)  

• sadzobný obrazec: 258 x 344 mm  

• tlač: rotačný ofset  

 

 

 

KONTAKTY NA VYDAVATEĽA A REDAKCIU  

 

Adresa: Redakcia mesačníka PEZINČAN, Mestský úrad Pezinok, Holubyho 7, 902 01 Pezinok  

Telefón: +421 33 6901 123, Email: pezincan@msupezinok.sk  

Osobný príjem inzercie a poskytovanie informácií: počas úradných hodín mestského úradu (viď. 

www.pezinok.sk)  

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE A PODMIENKY PLOŠNEJ INZERCIE  

 

1. Tlačové podklady je potrebné dodať v CMYK vo formátoch _.TIF alebo _.PDF, rozlíšenie obrázkov v použitej 

inzercii musí byť minimálne 300 dpi. V tlačových podkladoch _.PDF musí byť pripnuté všetko písmo – ideálne, ak 

je písmo v krivkách.  

2. Na dosiahnutie dobrej čitateľnosti je v plochách doporučené používať min. 7-bodové, ideálne bezpätkové 

písmo.  

3. Pri nedodržaní technických parametrov preberá zadávateľ tlačových podkladov plnú zodpovednosť za prípadné 

chyby pri ich ďalšom spracovaní.  

4. Podklady k inzercii alebo PR článkom je potrebné dodať najneskôr do termínu uzávierky jednotlivých vydaní 

novín. Objednávky inzercie alebo tlačové podklady inzercie je možné dodať osobne do redakcie, alebo poslať na 

emailovú adresu: pezincan@msupezinok.sk.  

5. Redakcia nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií uvedených v inzercii alebo za chyby v inzercii.  



 

 

6. Redakcia si vyhradzuje právo neprijať inzerciu, ktorá je nezlučiteľná s dobrými mravmi alebo ktorá obsahuje 

nevhodný či klamlivý obsah (podvody, úžeru, akúkoľvek formu neznášanlivosti či diskriminácie, reklamu na 

tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky, erotické služby a predaj erotických pomôcok a pod.).  

7. Keďže zámerom vydavateľa je koncipovať mestské noviny PEZINČAN ako apolitické tlačové periodikum, na 

základe rozhodnutia Kolégia primátora zo 17.1.2020 redakcia nebude prijímať politickú reklamu s výnimkou 

poskytnutia priestoru pred voľbami do orgánov územnej samosprávy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


