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Mesačník Pekné bývanie vychádza pravidelne 
na 148 stranách. Pozornosť čitateľov zaujme 
pravidelná rubrika o bývaní známych osobností, 
rady odborníkov o výstavbe a rekonštrukciách 
rodinných domov, bytov o formovaní interiéru 
a exteriéru. Časopis ponúka pohľad do sveta 
nábytkového dizajnu, bytových doplnkov 
a dekorácií. Vďaka kvalitným obrazovým 
reportážam z navštívených interiérov či záhrad 
prináša nápady a tipy, ktoré môže čitateľ využiť 
pri tvorbe vlastného bývania.

Periodicita: mesačník
Náklad:  16 500 ks
Počet pravidelných čitateľov: 128 900
Cena výtlačku:  2,20 €

Vydanie V predaji 
od

Obchodná 
uzávierka

Podklady pre  
redakčnú 
rubriku  

+ PR článok

termín 
inzercie témy v roku 2020

Pekné bývanie 
01/2020 13. 12. 2019 22. 11. 22. 11. 28. 11.

téma vydania: malý byt, malá záhrada, najkrajsie 
interiéry
stavebný špeciál: vykurovanie
spotrebiče: malé domáce spotrebiče

Pekné bývanie 
02/2020 15. 1. 2020 20. 12. 20. 12. 31. 12.

téma vydania: obývacia izba
stavebný špeciál: zakladanie a rekonštrukcia 
záhrady
spotrebiče: umývačky riadu

Pekné bývanie 
03/2020 15. 2. 2020 25. 1. 25. 1. 31. 1.

téma vydania: osvetlenie, úložné priestory
stavebný špeciál: hrubá stavba, stavebné 
materiály, bazény
spotrebiče: digestory

Pekné bývanie 
04/2020 16. 3. 2020 25. 2. 25. 2. 29. 2.

téma vydania: detská izba, Veľká noc
stavebný špeciál: fasáda, okná, dvere, strechy
spotrebiče: chladničky a mrazničky

Pekné bývanie 
05/2020 15. 4. 2020 26. 3. 26. 3. 1. 4.

téma vydania: kuchyňa
stavebný špeciál: spevnené plochy  
(terasy a chodníky), ochrana dreva
spotrebiče: rúry a sporáky

Pekné bývanie 
06/2020 15. 5. 2020 31. 4. 31. 4. 28. 4.

téma vydania: kúpeľňa
stavebný špeciál: tienenie, klimatizácia
spotrebiče: grily, elektrické hrnce

Pekné bývanie 
07/2020 16. 6. 2020 25. 5. 25. 5. 29. 5.

téma vydania: kuchyňa a úložné priestory
stavebný špeciál: podlahy, obklady, dlažby 
v interiéri, spevnené plochy v exteriéri
spotrebiče: vysávače

Pekné bývanie 
08/2020 16. 7. 2020 25. 6. 25. 6. 1. 7.

téma vydania: relax na záhrade a na terase 
(nábytok, stolovanie, grily, osvetlenie, letná kuchyňa)
stavebný špeciál: bazén,  tienenie
spotrebiče: varné dosky

Pekné bývanie 
09/2020 14. 8. 2020 24. 7. 24. 7. 30. 7.

téma vydania: spálňa
stavebný špeciál: vykurovanie (tepelné čerpadlá, 
solárne panely, fotovoltika) 
spotrebiče: malé domáce spotrebiče

Pekné bývanie 
10/2020 16. 9. 2020 25. 8. 25. 8. 31. 8.

téma vydania: kúpeľňa
stavebný špeciál: vykurovanie (kotly a kozuby, 
komíny), typy domov (pasívny)
spotrebiče: kávovary

Pekné bývanie 
11/2020 15. 10. 2020 24. 9. 24. 9. 30. 9.

téma vydania: kuchyňa
stavebný špeciál: izolácie, podlahové a stenové 
vykurovanie
spotrebiče: práčky a sušičky

Pekné bývanie 
12/2020 16. 11. 2020 27. 10. 27. 10. 31. 10.

téma vydania: Vianoce 
stavebný špeciál: podkrovie
spotrebiče: čierna technika

Pekné bývanie 
01/2021 14. 12. 2020 23. 11. 23. 11. 27. 11.

téma vydania: obývacia izba
stavebný špeciál: úsporná domácnosť
spotrebiče: žehličky

Termíny a témy
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cieľová skupina:
Čitateľmi sú ženy i muži v produktívnom 
veku so stredným a vyšším finančným 
zabezpečením, čím predstavujú ekonomicky 
najsilnejšiu kategóriu obyvateľstva. Plánujú 
stavbu rodinného domu, rekonštrukciu 
bytu či rodinného domu, nadstavbu podkrovia 
a zaoberajú sa úsporou energie. Nezabúda 
sa ani na tých, ktorí hľadajú inšpiráciu pri 
zariaďovaní interiéru či tvorbe okrasnej záhrady. 

Pohlavie  
Spomedzi 
čitateľov majú 
prevahu ženy

Vzdelanie
Viac ako 70 % čitateľov 
majú ukončené 
stredoškolské alebo 
vysokoškolské 
vzdelanie

Vek
Viac ako 90 % čitateľov sú v produktívnom veku 20 – 59 rokov.

prečo inzerovať v časopise pekné bývanie?

Formáty a ceny bannerov  www.doma.sk

52 %
48 %

 ženy
 muži

 základné
 SŠ bez maturity
 SŠ s maturitou
 vysokoškolské

17,1 %

36,7 %

33,3 %

12,9 %

socioekonomická klasifikácia čitateľov

Zdroj: MEDIAN SK, 
MML-TGI, 1. – 2. kvartál 2019
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•  Časopis Pekné bývanie je selektívne 
médium, čo umožňuje inzerentovi 
afinitné cielenie (presné oslovenie 
vyšpecifikovanej cieľovej skupiny).

•  Čitateľ predstavuje ekonomicky silnú 
kategóriu obyvateľstva, čím zvýrazňuje 
schopnosť osvojiť si nové výrobky.

• Vysoká kvalita tlače a profesionálne grafické 
zalomenie umožnia vyniknúť inzerátu, čo 
vytvára tzv. pamäťovú stopu čitateľa.

• Všetky významné distribučné miesta.

• silná marketingová podpora  
(printy, on-line, rozhlas, outdoor).

• Časopis sa odkladá, slúži ako inšpirácia 
a čitatelia sa k nemu vracajú viackrát.

• V časopise sú úspešne prezentované 
spoločnosti z rôznych segmentov, 
ako napr. bankovníctvo, poisťovníctvo, 
telekomunikácie, nábytkový dizajn, 
stavebníctvo, záhradná architektúra a pod.

nad 70 rokov

60 – 69 rokov

50 – 59 rokov

40 – 49 rokov

30 – 39 rokov

20 – 29 rokov

14 – 19 rokov

4,1 %

1,7 %

19,7 %

29,6 %

31,1 %

13,8 %

0 %
40%  čitateľov Pekného bývania 

má najvyšší sociálny status, alebo 
nadpriemerné príjmy (A, B)

Takmer 50 % čitateľov Pekného 
bývania má priemerný životný 

štandard, priemerné príjmy (C1, C2, D)

10 % čitateľov Pekného bývania 
má podpriemerný životný štandard 

(napr. nezamestnaní, nekvalifikovaní 
robotníci (E1, E2, E3)

40,7 %

10,1 %

49,2 %

Box in
700 €/ týždeň

Rozmer: 300 x 300 pxl
Umiestnenie: v článku

Square
500 €/ týždeň

Rozmer: 300 x 300 pxl
Umiestnenie: hlavná stránka  

a sekcie vpravo hore 

double square
600 €/ týždeň

Rozmer: 300 x 600 pxl
Umiestnenie: hlavná stránka  

a sekcie vpravo dole

leaderboard
700 €/ týždeň

Rozmer: 1 130 x 200 pxl
Umiestnenie: hlavná stránka  
a sekcie hore nad záhlavím

Pr článok
500 €

3 600 znakov vrátane medzier,  
5 – 8 obrázkov (min. 800 x 600 pxl), 

max. 3 hyperlinky

aktualita/novinka
300 €

900 znakov, 2 – 3 obrázky, 
1 hyperlink       

Firemné video
100 €

Uverejnenie firemného videa  
v advertoriáli alebo v rubrike 

Aktuality

natívny Pr článok
1 500 €

3 600 znakov vrátane medzier,  
5 – 8 obrázkov (min. 800 x 600 pxl), 

max. 3 hyperlinky

Box in
300 x 300 pxl

square
300 x 300 pxl

Double 
square

300 x 600 pxl

Leaderboard 1 130 x 200 pxl



Podklady na inzerciu:
•  v elektronickej podobe: PDF s rozlíšením  

300 dpi, farebnosť CMYK 

PrÍPlaTok: 
10 % za požadované umiestnenie

zĽaVy: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných 
partnerov

STorno PoPlaTky: 
• 50 % pred termínom uzávierky objednávok na 

dané číslo časopisu podľa edičného plánu
• 100 % po termíne uzávierky objednávok na 

dané číslo časopisu podľa edičného plánu

inzerTnÉ PodMienky:

• Ceny sú uvedené bez DPH. 
• Uplatniť si možno iba jeden druh zľavy. 
• Platba pred uverejnením inzerátu. 
• Reklamný článok zalamuje redakcia. 

Označenie inzerátu: platená inzercia.
• Vydavateľ si vyhradzuje právo na 

odsúhlasenie obsahu vkladanej a vlepovanej 
inzercie s možnosťou odmietnuť jej vydanie.

• Vydavateľ si vyhradzuje právo na 
odsúhlasenie vizuálov na obálkových 
stranách s možnosťou odmietnutia.

• Na vkladanú inzerciu sa neposkytujú zľavy, 

cena je vrátane distribúčných a produkčných 
nákladov

• Pri objednaní vkladanej, resp. vlepovanej 
inzercie treba vydavateľovi doručiť 
vzor najneskôr do 14 dní pre termínom 
uverejnenia.

• Cena a opakovanie takejto inzercie sa 
zarátavajú do celkového finančného objemu.

• Osobitné druhy inzercie po dohode 
s obchodným oddelením.

• Cena za neštandardné formáty po dohode 
s obchodným oddelením.

Formáty a ceny inzercie 
Formát cena

2/1 strany 5 000 €

4. strana obálky 4 600 €

2., 3. strana obálky 3 900 €

1. inzertná strana 3 600 €

1/1 strany v časopise 3 400 €

1/2 strany výška
2 100 €

1/2 strany šírka

1/3 strany výška
1 600 €

1/3 strany šírka

Formát cena

Pr 2/1 strany 5 000 €

PR 1/1 strany v časopise 3 400 €

Pr 1/2 strany výška
2 100 €

Pr 1/2 strany šírka

Product placement 1 150 €

redakčná rubrika 950 €

Testovanie 3 400 € 
+ produkčné náklady

Vkladaná inzercia  
Individuálne požiadavky po dohode 
s obchodným zástupcom  
za príplatok.

0,07 €/ks  
celý náklad,  

štandardný vklad  
do 25 g

5 000 znakov, 
2 – 8 obrázkov, 

logo

2 500 znakov, 
2 – 4 obrázky, 

logo

redakčná rubrika
950 €

Podklady: text v rozsahu 450 znakov  
vrátane medzier, 2 fotografie (imidžová a produktová),  

cena, kontakt na web

Testovanie
3 400 € + produkčné náklady

600 znakov, 1 – 2 obrázky, web
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1 000 znakov, 
1 – 2 obrázky, 

logo

Umelecká rozmanitosť
Zložité vzory a motívy sú neodškriepiteľnou 
súčasťou dizajnu indických interiérov. Umelecké 
diela sú inšpirované prírodou, no až pri detailnejšom 
pohľade rozpoznáte v obrazoch kvety a vtáky. Aj u nás 
sú mimoriadne obľúbené mandaly. Mnohé indické 
obrazy v sebe nesú náboženskú a kultúrnu symboliku. 
Nielen veľké obrazy, ale aj malé obrázky, zložité obrazce, 
tapisérie či zlatom zdobené tabuľky podporia indického 
ducha v súčasnej domácnosti. V neposlednom rade sú 
ozdobou miestnosti sochy Budhu a iných bohov, drevené 
masky, ale aj sošky slonov, korytnačiek či tiav.  

Tajomná príťažlivosť
Biele steny v kombinácii s drevenou podlahou 
a tmavým tíkovým nábytkom, kreslá doplnené 
zlatými akcentami a kožušinami, hodvábne závesy, 
strieborné lampáše či podnosy so sviečkami 
pôsobia priam spirituálne. 
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odkladacÍ StolÍk SWeet Od MASSiVe HOMe 
Z MANgOVéHO dReVA, PRieMeR 90 cM, 

VýŠKA 45 cM, 258 €, bONAMi

Svietnik fRede 
S POdObiZňOu 
budHu Z dOlOMitu, 
11 × 12 × 15 cM, 
4,99 €, jySK

Fontána gilliAN, 
18 × 20 × 26 cM, 

19,99 €, jySK

Tradičné motívy sa v tejto kultúre striedajú 
s ornamentmi a výrazným až umeleckým 

rezbárstvom. Takéto jedinečné kúsky treba 
nechať v priestore vyniknúť. V opačnom 

prípade by pôsobili ako lacný gýč. 

Fontána gilliAN, 
18 × 20 × 26 cM, 

19,99 €, jySK
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novinkytipy&
TO NAJ... PRE KRÁSNE BÝVANIE

DAJTE VO SVOJEJ KUCHYNI ZBOHOM PET 

FĽAŠIAM. VYMEŇTE ICH RADŠEJ ZA NIEKTORÝ 

ZO ŠTÝLOVÝCH PRÍSTROJOV NA DOMÁCU 

PRÍPRAVU PERLIVEJ VODY OD ZNAČKY 

SODASTREAM. JEDINÝM STLAČENÍM TLAČIDLA 

PREMENIA VODU NA OSVIEŽUJÚCI NÁPOJ PLNÝ 

BUBLINIEK. VYBERTE SI NAPRÍKLAD JEDEN 

Z PRÍSTROJOV SODASTREAM SPIRIT, JET 

ALEBO CRYSTAL. DRINKU DODAJÚ PORIADNU 

ŠŤAVU AJ SIRUPY Z PONUKY SODASTREAM, 

KTORÉ OBSAHUJÚ MINIMUM CUKRU 

A SÚ OBOHATENÉ O VITAMÍNY. 

WWW.SODASTREAM.SK
POTREBUJETE 

NOVÚ KUCHYŇU?
Hľadáte inšpiráciu a ideálne riešenie 

pre váš domov? Navštívte stránku 

www.decodom.sk a vyskúšajte novú 

aplikáciu „3D návrhy kuchýň“. V nej na 

vás čaká viac ako tritisíc profesionálne 

navrhnutých interiérov. Nová aplikácia 

je jednoduchá, prehľadná a rýchla. 

Ak máte napríklad kuchyňu spojenú 

s obývačkou, máme pre vás riešenie 

vďaka variabilnému systému obývačiek 

Route. www.decodom.sk

Pre váš interiér...
Príďte sa inšpirovať do novootvoreného 

interiérového štúdia Royaldom design. 

Na ploche 800 m2 nájdete inšpirácie 

pre svoje bývanie – kóje s trendovým 

kúpeľňovým vybavením, aktuálne kolekcie 

obkladov, dlažieb, moderné kuchynské 

linky, ukážky nábytku na mieru. Interiéroví 

dizajnéri zmerajú a navrhnú interiér, poradia 

pri výbere funkčných doplnkov a odborný 

personál zabezpečí realizáciu na mieru. 

Štúdio nájdete v Bratislave na adrese Nové 

záhrady I/9. www.royaldom.sk

DO VIDIECKEJ AJ 
MODERNEJ KUCHYNE 
CHLADNIČKA ETA STORIO 237790040 

V RETRO DIZAJNE SO ZAOBLENÝMI 

HRANAMI BUDE SKVELO DOPĹŇAŤ 

INTERIÉR ZARIADENÝ NIELEN VO 

VIDIECKOM ŠTÝLE, ALE OŽIVÍ AJ 

MODERNÚ KUCHYŇU. JEJ DOBOVÝ 

VZHĽAD KRÁSNE DOPĹŇAJÚ 

ŠTÝLOVÉ RUKOVÄTI. ZA VZHĽADOM 

PRIPOMÍNAJÚCIM CHLADNIČKY 

Z KUCHÝŇ NAŠICH BABIČIEK SA SKRÝVA ENERGETICKÁ TRIEDA A++, KTORÁ NA 

ROZDIEL OD STARÝCH PRÍSTROJOV NEZAŤAŽÍ VÁŠ ROZPOČET. CHLADNIČKA SA 

VYRÁBA V ČERVENEJ, ČIERNEJ A KRÉMOVEJ FARBE. VÝROBCA POSKYTUJE PRÉMIOVÝ 

SERVIS A ZÁRUKU  PÄŤ ROKOV. WWW.ETA.SK

{
12 9/2018

012_K_novinky_PB1809_mc.indd   12 7.8.2018   16:55:57

Sušenie v sušičkách potravín je podľa výrobcov nenáročné. Otestovali sme jeden 
z drahších modelov, ktorý ponúka oveľa viac, než len sušenie ovocia a zeleniny. Svojimi 

funkciami sa už totiž radí medzi multifunkčné prístroje.

Testujeme pre vás...

priprAvilA  martina deríkOvá FOTO  eta

Sušičku ETA Vital Air ocenia všetci tí, ktorí holdujú zdravým stravovacím návykom. Okrem klasického sušenia ovocia, zeleniny, byliniek, kvetov, 
húb či mäsa nás táto sušička príjemne prekvapila ponukou vyrobiť si domáci jogurt, kysnuté cesto, müsli tyčinky, zeleninové wrapy či placky 
so semienkami. daňou za multifunkčnosť je v istom zmysle objem spotrebiča, ktorý sa rozmermi približuje k väčšej mikrovlnke. Prístroj sme 
testovali v malom priestore jednoizbového bytu počas dňa aj noci a musíme oceniť jeho nevtieravý, veľmi tichý chod počas prevádzky. Jednotlivé 
potraviny si vyžadujú rôznu teplotu sušenia i čas sušenia, tie si nastavíte na prehľadnom displeji (teplotu dokonca už po 1 stupni – tu oceňujeme 
dôslednosť výrobcu, ako aj prehľadný a detailný návod na prípravu domáceho jogurtu, kysnutého cesta či sušených ovocných a zeleninových 
placiek). Najlepšie výsledky dosiahla sušička pri testovaní jabĺk, mimoriadne chutné boli plátky kiwi a nektárinky, zaťažkávacou skúškou prešli 
napokon aj slivky. Čo sa týka chuti, nečakajte zázraky, aké „vydá“ klasické sušenie nad sporákom na drevo. Napriek tomu bude Vital Air vítaným 
pomocníkom pre tých, ktorí radi zdravo maškrtia, a ponúkne aj čosi navyše. Šikovné gazdinky túto sušičku ocenia.

Hodnotenie redakcie

eTA vital Air
cena: 269,99 €

www.eta.sk

 Čo oceníte 
  na jednoduché nastavenie slúži ovládací panel s led displejom, na 

ktorom si navolíte teplotu (v rozsahu od 30 do 70 °c) a čas sušenia 
(ten možno nastaviť až na 40 hodín a 59 minút).

  multifunkčný prístroj, v ktorom možno okrem ovocia, zeleniny, bylín 
a húb sušiť aj mäso či cestoviny. aby toho nebolo málo, zvládne 
pripraviť aj kysnuté cesto, jogurt či zdravé raW produkty, ako sú 
müsli tyčinky, ovocné rolky alebo zeleninové wrap placky.

  Oproti iným sušičkám v rovnakej kategórii tento model ušetrí 20 % 
energie, sušenie je rýchlejšie o 30 %, a to pri príkone 630 W.

  veľkým plusom je tichá prevádzka.
  9 sušiacich plátov (s rozmermi 29,4 × 36,5 cm) ponúka slušnú 

celkovú plochu – až 1,07 m2! vo výbave nájdete aj špeciálny 
podnos určený na sušenie potravín, ktoré majú sypkú či tekutejšiu 
konzistenciu.

  predĺžená záruka na motor na 5 rokov.

 Čo môže prekážať 
  vyššia cena.
  Objemnejšie telo prístroja, preto by sme do malých domácností, 

kde je problém s miestom, odporúčali iný model.






v skratke 
Portfólio sušičiek sa môže 
líšiť. premyslite si, či okrem 
sušenia využijete napríklad aj také 
funkcie, ako je výroba jogurtov či 
prípravy raw placiek. ak si vystačíte 
s klasikou, ako sú sušené jabĺčka, 
slivky či marhule, príliš drahý prístroj 
by bol v tomto prípade zbytočnou 
investíciou.

ako často budete sušiť? bude 
to zväčša len jedenkrát za rok pri 
spracovaní úrody ovocia zo záhradky 
a húb? potom je pre vás sušenie 
mäsa, rýb či cestovín komfort 
navyše, za ktorý si však budete 
musieť priplatiť.  

informujte sa, či sa dajú 
„navýšiť“ sušiace poschodia. 
výrobcovia spravidla ponúkajú 
možnosť dokúpiť si a nadstaviť 
ďalšie sušiace sitá, a tak zväčšiť 
sušiacu plochu. nikdy neviete, ako 
veľmi vás tento typ konzervovania 
potravín chytí za chuťové poháriky, 
preto sa pred kúpou informujte 
o ďalšej výbave k prístroju.

ako uchovávať usušené 
potraviny? ideálne na suchom 
a tmavom mieste, môžu to byť 
sklené nádoby či uzatvárateľné 
vrecká. kovové nádoby či nádoby 
s kovovým krytom sa neodporúčajú. 
ani tie najlepšie vysušené potraviny 
nemajú nekonečnú dobu trvanlivosti. 
ak hneď nepadnú za obeť domácim 
maškrtníkom, dlhšie ako rok ich 
určite neskladujte.

spotrebiče
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Product placement
1 150 €

Podklady: 1 produktová fotografia, názov produktu, popis 
produktu (max. 25 slov), cena a veľkosť, kontakt na web

1/1 + spadávka
(215 x 280 mm) + 5 mm

3 400 €

1/2 výška zrkadlo
(95,5 × 260 mm) 

1/2 šírka zrkadlo
(195 × 122,5 mm)

1/2 – 2 100 €

1/3 výška zrkadlo
(61,5 × 260 mm) 

1/3 šírka zrkadlo
(195×82,5 mm) 

1/3  – 1 600 €

2/1 PR článok
2/1  – 5 000 €

1/1 PR článok
1/1 PR  – 3 400 €

1/2 PR článok výška 
1/2 PR článok šírka 

1/2  PR  – 2 100 €


