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PRAVIDLÁ UVEREJŇOVANIA POLITICKEJ INZERCIE 
V MESAČNÍKU RUŽINOVSKÉ ECHO

(Platné od 1.3.2021)
1.  ZMLUVNÉ VZŤAHY
Tieto pravidlá upravujú zmluvné vzťahy medzi vydavateľom TVR a RE, s.r.o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 
35 728 213, DIČ: 2020242059, IČ DPH: SK2020242059, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 15601/B a objednávateľom inzercie, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v mesačníku Ružinovské 
Echo.

2. POLITICKÁ INZERCIA
Politickou inzerciou sa rozumie akákoľvek písomná forma inzercie  (riadková, plošná, vkladaná, oznamy, PR články, poz-
vánky na stretnutia, rozhovory, ...) smerujúca k propagácii a podpory názvu, značky, sloganov, programov, ako aj akých-
koľvek zámerov politických strán, politických hnutí a zoskupení, ich členov a kandidátov v rámci predvolebnej kampane. 

3. FORMA DOJEDNÁVANIA
Pri dojednávaní zverejňovania politickej inzercie sa do úvahy berie výlučne písomná komunikácia prostredníctvom emai-
lovej adresy politickainzercia.re@gmail.com.

4. OBJEDNANIE INZERCIE
Objednanie politickej inzercie je možné len na základe kompletne vyplneného a podpísaného objednávkového for-
mulára, odoslaného zo strany objednávateľa inzercie na mailovú adresu: politickainzercia.re@gmail.com. Objed-
návkový formulár je voľne prístupný na stránke www.ruzinovskeecho.sk, vyžiadať si ho môžete aj na tejto adrese: 
politickainzercia.re@gmail.com.

•   Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné pre uverejnenie inzercie a to  hlavne: 
 - obchodný názov objednávateľa, 
 - fakturačnú a poštovú adresu, 
 - IČO, DIČ, 
 - meno, emailovú adresu a telefonický kontakt na objednávateľa,
 - označenie subjektu, v prospech ktorého sa inzercia objednáva,
 - číslo vydania,
 - dátum vydania,
 - rozmer objednanej inzercie,
 - počet uverejnení inzercie,
 - cenu inzercie, 
 - dátum vyhotovenia objednávky, pečiatku a podpis kandidáta/povereného zamestnanca objednávateľa.

•   Objednávka na uverejnenie politickej inzercie bude akceptovaná len v prípade, že bude doručená vydavateľovi  
v časovom termíne do uzávierky príslušného čísla mesačníka. 

•   V prípade, že si objednávateľ praje rozšíriť predmet objednávky, musí o tom  písomne informovať vydavateľa na adrese 
politickainzercia.re@gmail.com a to čo najskôr. Až po obdŕžaní písomného súhlasného stanoviska zo strany vydavateľa 
sa rozšírený predmet objednávky stáva záväzným.

•   Objednávka na vkladanie externých príloh (vkladačky/letáky) do mesačníka musí byť doručená vydavateľovi minimálne 
mesiac pred plánovaným vydaním daného čísla mesačníka. Podklady k vkladaniu musí mať vydavateľ k dispozícii  
vo vytlačenej forme najneskôr v deň tlače mesačníka. 

•   V prípade nedodržania vyššie stanovených bodov, má vydavateľ právo odmietnuť uverejnenie inzercie.

5. PODKLADY K INZERCII
  Podklady k inzercii musia byť doručené na adresu politickainzercia.re@gmail.com v časovom termíne stanoveným  
vydavateľom. 



•   Podklady k inzercii budú akceptované len v prípade, že budú dodržané technické podmienky inzercie stanovené vyda-
vateľom, t.j. príslušný rozmer inzercie, 300 dpi CMYK, 3 mm spadavka, formát pdf.

•   Inzercia, ako aj vkladačky (vložené volebné plagáty, letáky) musia zo zákona  obsahovať údaje o objednávateľovi  
a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné 
číslo organizácie, ak ide  o právnickú osobu.

•   V prípade, že objednávateľ nemá možnosť dodať podklady v súlade so stanovenými technickými podmienka-
mi, môže u vydavateľa objednať grafické spracovanie inzercie za vopred dohodnutú a obomi stranami odsúhlasenú 
finančnú odmenu. Na tento úkon je potrebné vypísať zvlášť objednávkový formulár a odoslať ho na adresu 
politickainzercia.re@gmail.com.

•   Objednávateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za obsah inzercie a zaväzuje sa, že dodaná inzercia nebude v rozpore  
s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

•   Objednávateľ inzercie/prezentovaný politik, resp. politický subjekt, sa v záujme korektnej politickej súťaže zaväzuje  
v inzertnom texte/grafike zverejňovať len informácie overiteľné z verejne prístupných zdrojov.

•   V prípade nedodržania vyššie stanovených bodov, má vydavateľ právo odmietnuť uverejnenie inzercie.

6. CENNÍK INZERCIE
Na politickú inzerciu sa vzťahuje cenník inzercie, ktorý je platný v čase uverejnenia inzercie. Cenník inzercie v Ruži-
novskom Echu je voľne prístupný na stránke www.ruzinovskeecho.sk, vyžiadať si ho môžete aj na tejto adrese: 
politickainzercia.re@gmail.com 

•   Presné umiestnenie politickej inzercie v mesačníku Ružinovské Echo je v kompetencii vydavateľa. Inzercie budú  
v mesačníku uverejňované v takom poradí, v akom budú doručené na adresu: politickainzercia.re@gmail.com.

•   Výber umiestnenia inzercie objednávateľom je spojený s prirážkou
 - 100 % k aktuálnym cenníkovým cenám v prípade požiadavky umiestnenia inzercie na konkrétnu stranu, zadnú titulku,
 - 50 % k aktuálnym cenníkovým cenám v prípade požiadavky umiestnenia inzercie na pravú stranu,
 - 30 % k aktuálnym cenníkovým cenám v prípade požiadavky umiestnenia inzercie na ľavú stranu,
 - 30 % k aktuálnym cenníkovým cenám v prípade ďalších požiadaviek týkajúcich sa umiestnenia inzercie.

•  Storno poplatky:
 - 100 % z ceny inzercie v prípade zrušenia inzercie 7 dní pred uverejnením,
 - 100 % z ceny inzercie, ak nemohla byť inzercia uverejnená z dôvodu dodania chybných podkladov.

•  Za opakované umiestnenie politickej inzercie sú objednávateľovi poskytnuté nasledovné zľavy :
 - 0-4 uverejnenia - žiadna zľava
 - 5-9 uverejnení - 20 % zľava na všetky uverejnenia
 - 10 - 14 uverejnení - 30 % zľava na všetky uverejnenia
 - 15 a viac uverejnení - 40 % zľava na všetky uverejnenia

7. ODMIETNUTIE UVEREJNENIA INZERCIE
 Vydavateľ môže odmietnuť uverejnenie politickej inzercie ak: 

 - nebola splnená akákoľvek z vyššie uvedených podmienok, 
 - vydavateľ vopred neodsúhlasil objednávateľovi uverejnenie inzercie,
 - politická inzercia by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa,
 -  politická inzercia je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo záujmami vydavateľa, týka sa to najmä politickej 
inzercie s prejavmi rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti a extrémizmu.



Objednávateľ:  ....................................................................................... IČO:  .....................................................................  DIČ/IČ DPH:  .................................................
Kontaktná osoba:  ............................................................................... Telefón:  .............................................................  E-mail:  ..............................................................
Fakturačná adresa:  ........................................................................... Poštová adresa:  ...........................................................................................................................
Číslo vydania: ................................................  Dátum vydania:   .......................................... Počet opakovaní:  ...................  Rozmer:  ......................................   
Mesiace:    ......................................................................................................................................... Príplatok: .....................................  Zľava:   ...........................................  

Poznámky:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena celkom* :  ............................................. €
Súhlasím so zmluvnými a obchodnými podmienkami TVR a RE, s.r.o. 
Dátum:  ..............................................................          Pečiatka a podpis  

* Všetky ceny sú bez DPH

Objednávka  inzercie 

Harmonogram vydaní

Cenník inzercie

PRÍPLATKY

+ 100% - umiestnenie inzercie na konkrétnu stranu, zadnú titulku
+ 50% - umiestnenie inzercie na pravú stranu
+ 30% - umiestnenie inzercie na ľavú stranu
+ 30% - ďalšie požiadavky týkajúce sa umiestnenia inzercie

VKLADANIE REKLAMNÝCH LETÁKOV A PRÍLOH

Cena za vloženie 1 letáku do mesačníka bez balenia do fólie:

a) cena za vklad na presnú pozíciu/stranu:  0,049 € / ks*
b) cena za vklad na ľubovoľnú pozíciu/ stranu: 0,029 € / ks*

ZĽAVY

- 20 % 5 až 9 opakovaní
- 30 % 10 až 14 opakovaní
- 40 % 15 a viac opakovaní

STORNO POPLATKY

100 % - zrušenie inzercie 7 dní pred uverejnením 
100 % -  inzercia nemohla byť uverejnená z dôvodu dodania  

chybných podkladov

949 € / mesiac*

1/1

210x297 mm

499 € / mesiac*

1/2

182x135 mm

359 € / mesiac*

1/3

182x90 mm / 70x270 mm

249 € / mesiac*

1/4

182x67,5 mm

139 € / mesiac*

1/8

91x67,5 mm

JÚNOVÉ ČÍSLO 06/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 5. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 5. 2021
Dátum vydania mesačníka: 21. 5. 2021

JÚLOVO-AUGUSTOVÉ ČÍSLO 07-08/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 7. 6. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 6. 2021
Dátum vydania mesačníka: 25. 6. 2021

SEPTEMBROVÉ ČÍSLO 09/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 8. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 8. 2021
Dátum vydania mesačníka: 20. 8. 2021

OKTÓBROVÉ ČÍSLO 10/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 6. 9. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 9. 2021
Dátum vydania mesačníka: 17. 9. 2021

NOVEMBROVÉ ČÍSLO 11/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 10. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 11. 10. 2021
Dátum vydania mesačníka: 22. 10. 2021

DECEMBROVO-JANUÁROVÉ ČÍSLO 12/2021-01/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 11. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 11. 2021
Dátum vydania mesačníka: 19. 11. 2021


