
   Cenník ujszo.com 

platný od 1.10.2015 

Špecifikácia štandardných reklamných formátov 

Reklamný formát 
Cena 
CPT 

Cena gross 
pri nákupe 

na CPT 

Zľavnené týždňové balíky 

Názov Rozmer Objem dát Sekcia 
Počet 

zobrazení 
Balíkova 

zľava 

Balíková 
cena po 

zľave 

CPT po balíkovej 
zľave 

Gate 1000x100 + 2*160x600 3x40 kb 

titulka 

28 € 1 400 €           50 000    50% 700 € 14,00 € 

Double Square 300x600 40 kb 28 € 1 400 €           50 000    50% 700 € 14,00 € 

Square 300x300 40 kb 24 € 1 200 €           50 000    50% 600 € 12,00 € 

Screen 990x200 40 kb 24 € 1 200 €           50 000    50% 600 € 12,00 € 

Megaboard 990x100 40 kb 20 € 1 000 €           50 000    50% 500 € 10,00 € 

Skyscraper 160x600 40 kb 20 € 1 000 €           50 000    50% 500 € 10,00 € 

Super 300x60 20 kb 12 € 600 €           50 000    50% 300 € 6,00 € 

 

Reklamný formát 
Cena 
CPT 

Cena gross 
pri nákupe 

na CPT 

Zľavnené týždňové balíky 

Názov Rozmer Objem dát Sekcia 
Počet 

zobrazení 
Balíkova 

zľava 

Balíková 
cena po 

zľave 

CPT po balíkovej 
zľave 

Gate 1000x100 + 2*160x600 3x40 kb 

Floating (titulka 
a podstránky) 

28 € 1 400 €           50 000    65% 490 € 9,80 € 

Double Square 300x600 40 kb 28 € 1 400 €           50 000    65% 490 € 9,80 € 

Square 300x300 40 kb 24 € 1 200 €           50 000    65% 420 € 8,40 € 

Screen 990x200 40 kb 24 € 1 200 €           50 000    65% 420 € 8,40 € 

Megaboard 990x100 40 kb 20 € 1 000 €           50 000    65% 350 € 7,00 € 

Skyscraper 160x600 40 kb 20 € 1 000 €           50 000    65% 350 € 7,00 € 

Super 300x60 20 kb 12 € 600 €           50 000    65% 210 € 4,20 € 

 

 



Špecifikácie neštandardných reklamných formátov 

Ceny pre neštandardné reklamné formáty (nákup len na impresie) 

Formát 
Objem dát 

CPT (cena za 1 
000 zobrazení) 

Rozmer reklamného 
formátu Umiestnenie, špecifikácia 

active 
pilot 

20 kb 20 € 200x200 
Vedľa stránky vpravo, mimo obsahu, posúva sa pri srollovaní stránky. AP musí povinne obsahovať 

zatvrárací krížik. Prevádzkovateľ má právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na jedného 
užívateľa (capping) až do max. 1 zobrazenie na 1 užívateľa za 12 hodín. 

active 
pilot plus 

50 kb 40 € 450x450 do 200x200 

Rozbaľovací formát (exbandeble) prekrývajúci obsah stránky. Veľkosť APP 450x450, musí povinne 
obsahovať zatvárací krížik, rozbalenie max. na 5 sek. Po aktovovaní zatváracieho krížika sa APP 

zmení na AP 200x200. Prevádzkovateľ má právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na jedného 
užívateľa (capping) až do max. 1 zobrazenie na 1 užívateľa za 12 hodín. 

interstitial 30 kb 60 € 800x600 

Pred načítaním stránky, na celú šírku a výšku obrazovky. Musí od začiatku obsahovať možnosť 
preskočiť na požadovanú stránku (odkazu, zatvárací krížik, čas do 3 sekúnd). Prevádzkovateľ má 

právo stanoviť obmedzenie počtu zobrazení na jedného užívateľa (capping) až do max. 1 
zobrazenie na 1 užívateľa za 12 hodín. 

PR článok 

commercial articles 200 € 
Nadpis max. 64 

znakov  
textu článku: do 1800 

znakov 

Komerčný PR článok, propagácia 
služieb alebo produktov. 

PR článok je zverejnený na titulnej stránke, ako v poradí 
posledný článok a je zaradení do archívu PR článkov 

(http://ujszo.com/cimkek/pr-cikk) podľa dátumu 
uverejnenia. Formát dodania: Text MS Word, fotografie jpg. 

Multimediálne a interaktívne prvky (video, zvuk) 
zakomponované do PR článkov: príplatok +50% 

political articles 300 € PR článok s politickým obsahom 

public interest 
articles 

100 € 
PR článok s verejnoprospešným 

obsahom, napr. výhercovia súťaže, 
verejný oznam 

Príplatky 

Zvuk: +25%, musí byť iniciovaný samotným používateľom – návštevníkom stránky, spustí sa po každej interakcii používateľa: nadídenie myšou (mouse over) alebo klik, 
dĺžka zvukovej stopy max. 20 sekúnd 
Video formáty (okrem video reklamy v prehrávači): + 100% (spustí sa prvý krát po načítaní bez zvuku, následne po každej interakcii používateľa aj so zvukom, ovládacie 
prvky, stop/play, vypnúť/zapnúť zvuk). Každá video reklama, vrátane zobrazení nad obsahom stránky (layer) musí obsahovať sadu štandardných ovládacích prvkov, vrátane 
STOP, PLAY, PAUSE 
Obmedzenie zobrazenia kreatívy (capping) 2 na kampaň: + 10%, capping 1 na kampaň + 20% 
Reklamné formáty nad stránkou (Over-the page) a rozbaľovacie formáty (Expandeble) napr. I-layer (overlayer), Mouseover, Splash: +100%, obmedzenie zobrazenia 
(capping) 1 x užívateľ/deň, max 5 sek. Expandeble (rozbaľovacie formáty) musia povinne obsahovať zatvárací krížik (close button). 
Veľkosť rozbalených bannerov – ak nie je uvedené pri formáte: 300x300 – max. 300x600, 990x100 – max. 900x200, 160x600 – max. 240x600, 300x60 – max. 300x180 
Dáta nad limit: + 10% za každých začatých 5 kB naviac nad stanovenú veľkosť. 
Oprava prekliku v dodanom podklade: 40 EUR za jeden zásah. 
Úprava podkladov na požadovaný rozmer: 40 EUR za jeden zásah. 
Zhotovenie podkladou: 66 EUR, podľa náročnosti 



Reklamné plochy 
 

 



 
 
 
 
 
 



Inzercia v online magazínoch 
 

 
Pre inzerciu v online magazínoch Vasárnap (ženský magazín http://vasarnap.ujszo.com/) a Utazz (magazín o cestovaní http://utazz.ujszo.com/) nás kontaktujte 
pre individuálnu cenovú ponuku. 

 

KONTAKT 
 

PETIT PRESS, a.s., 
Adresa: Lazaretská 12, Bratislava, 811 08 

IČO: 35790253 
IČDPH: SK 2020278766 

Bankové spojenie: Tatra Banka: 2621043328/110 
SWIFT code: TATRSKBX 

Email: internet@ujszo.com 
Tel: +421 2 59 233 248 
Fax: + 421 2 59 233 295 

 
 
Petit Press, a.s. je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel SA vložka č. 247 1/B. 
Auditované prehľadky návštevnosti serverov prevádzkovaných spoločnosťou Petit Press nájdete na http://online.aimmonitor.sk 
 
 
Petit Press, a.s. neakceptuje podklady v rozpore s týmto cenníkom alebo „Pravidlami pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov 
zobrazovaných na internete” dostupnými na webovej adrese Asociácie internetových médií (AIM), resp. na http://inzercia.sme.sk. 
Objednaním reklamy zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky Petit Press, a.s. uverejnené na web stránke www.petitpress.sk 
/inzercia. Platobné podmienky: prevodom na účet, úhrada pred nasadením reklamy. Nasadzovanie on-line reklamy a štatistické údaje o 
návštevnosti sú možné výhradne cey bannerový systém Petit Press, a.s. Dodanie hotových podkladov: najneskôr 3 pracovné dni pred 
uverejnením. 

http://utazz.ujszo.com/
mailto:internet@ujszo.com
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