
Periodicita: denne okrem nedele
Počet strán: 24 a viac
Náklad: 75 000 ks
Čítanosť: 240 000 (5,4 %) 

Na tomto mieste sa 

našlo jeho auto.

Manželka Františka Gauliedera

Blízki Františka Gauliedera neveria, že spá-

chal samovraždu. Aj jeho manželka Zuzana po-

rozprávala, čo všetko v osudný deň robil a čo 

plánoval. V jeho prípade sa vynorila aj teória 

o kompromitujúcich materiáloch. O čo išlo?
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Bojí sa bývalý šéf SIS Ivan Lexa basy? 

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ sa to-

tiž snaží kontaktovať vládnych politikov. 

Údajne ich prehová-

ra, aby na zrušenie 

amnestií zabudli.

Smutná správa o  smrti obľúbenej 

českej speváčky Věry Špinarovej 

(† 65) zasiahla jej rodinu aj syna, 

ktorý bol s ňou do konca. Práve on 

prehovoril o  tom, ako jeho mama 

trávila posledné minúty života. Tak tomu sa povie poriad-

na hanba. To, čo v  nedeľu 

večer na televíznych obrazov-

kách v  šou Tvoja 

tvár znie povedo-

me predviedla Eva Máziková, 

sa azda ani inak označiť nedá. 

Legendárneho speváka Františ-

ka Krištofa Veselého († 73) po-

nížila na celej 

čiare. A to nielen výzorom pri-

pomínajúcim bábku z  hororu!

František Krištof 

Veselý († 73)

Eva Máziková 

sa na speváka 
veľmi 

nepodobala.

Mázikovej premena 

Bojí sa bývalý šéf SIS basy?
Záchranár Martin išiel pomáhať iným a sám zomrel

Martin Hurajt († 28) praco-

val na tatranskej Zbojníckej 

chate. V nedeľu tam šiel do 

práce naposledy. Keď však 

vyslali záchranárov na po-

moc turistom, pridal sa 

k nim. Žiaľ, jeho ochota po-

môcť druhým ho stála život.

Syn Věry Špinarovej († 65) 

o jej poslednom dni

na Veselého
nevyšla

USA sú krajinou neobmedze-

ných reality šou. Jedna z nich 

sa volá Basketbalové manželky.

Šou je taká úspešná, že už 

stihla mať aj pokračovanie Bas-

ketbalové manželky LA. Na 

americké obrazovky práve pri-

chádza už šiesta sezóna. Dej je 

jednoduchý - šou sleduje životy 

manželiek a priateliek profesio-

nálnych hráčov basketbalu v Los 

Angeles.
Jednou z hviezd programu bo-

la aj Sundy Carter, ktorá sa obja-

vila v dvoch sezónach. Potom sa 

rozišla so svojím basketbalistom 

Larrym Hughesom, a tým skončila 

aj so šou. Kariéru však už mala na-

štartovanú a dodnes je hviezdou 

rôznych provokatívnych fototermí-

nov. Z výsledných fotiek je zrejmé, 

že Sundy sa popri svojom ex stala 

odborníčkou na trojky - a možno 

by v basketbale zaviedla aj štvorky! 

Odborníčka na trojky - basketbalové 
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Sundy 
Carter
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Naoko silný a  vitálny 
chlap Róbert Be-
ňo († 54) v sobotu do-
stal rozsiahly infarkt 
a počas prevozu do ne-
mocnice zomrel. Táto 

správa všetkých šoko-
vala, no z  jeho smrti je 
najviac zdrvená pria-
teľka Lenka Kapustová 
(30), ktorá má s exmar-
kizákom malého syn-

čeka. Tá bola počas 
toho, ako umieral, 
len kúsok od  neho 
a iba pár hodín po-
tom spravila radi-
kálnu vec.

Máte pocit, že dnešné mra-
vy už nemôžu viac po-

klesnúť? Tak sa pozrite na tie-
to fotografie.

Aj pred 100 rokmi si naši pradedovia a pra-babičky vedeli užívať. Jediným rozdielom bolo, že takéto obráz-ky sa nešírili na inter-nete, ktorý vtedy ešte neexistoval. Trh s ero-

tickými maľbami, lite-ratúrou a postupne aj fotografiami a filmami však prekvital.
A ak sa pozrieme eš-te hlbšie do histórie, tak erotické motívy nájde-me už na jaskynných maľbách, na antickej gréckej keramike, ale aj na stenách zničených Pompejí.

Erotika je stará ako ľudstvo samo

Pár hodín pred zrušením amnestií

Drsná hádka v parlamenteKováča ml.
 uniesli v auguste 1995.

Partnerka 
Roba Beňa († 54)

LenkaLenka

Útek
z miesta, 
zomieral

Lenka smrť 
svojho priateľa nesie 

veľmi ťažko.

Historická novinka
1890

Televízia JOJ už tretiu ne-
deľu za  sebou uviedla his-
torický seriál 1890 v  hlav-
nej úlohe s  Jánom Kolení-
kom. Táto novinka však už 

minule priniesla momenty, 
ktoré niektorým divákom 
vôbec nesedeli. A  teraz od-
halili ďalšiu nezrovnalosť! 
Čo v deji nesedí?

Fakty, 
ktoré 

v seriáli 
nesedia

Politici mali najskôr plné ústa spravodlivosti. Dnes práve ich spory môžu zabrániť zrušeniu amnestií.

Bylinky,
ktoré vás

Zabudnite na tabletky
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Naše informácie sa potvrdili. 

Dlhoročný generálny manažér 
belasých Maroš Krajči odchá-

dza. Majiteľ klubu už má za ne-
ho náhradu. Jeho meno bude 

doslova šokujúce.

Hviezda Kredenca či 

Hornej Dolnej herečka 

Zuzana Šebová sa ne-

dávno dozvedela dve šo-

kujúce správy. Má sestru 

Andreu, o ktorej doteraz 

vôbec netušila, a aby to-

ho nebolo málo, krátko 

nato zistila, že aj brata. 

A  práve utajovaný syn 

hudobného producenta 

Jozefa Šeba Michal je 

poriadny čudák. Navští-

vili sme ho v  Banskej 

Bystrici a čakal nás ob-

rovský šok!

Zuzana Šebová
CENA: 0.55 € ** 061/12 UTOROK   14. 3. 2017

Dankova priateľka Simona 

dráždila v sexi róbe

Priateľka šéfa parlamen-

tu Simona Frantová (27) 

bola na galavečere OTO 

neprehliadnuteľná. Vedľa 

Andreja Danka sa v  nád-

herných šatách niesla ako 

princezná. Koľko za luxus-

nú róbu zaplatila?

Šaty za

Šokujúca pravda

o jej utajenom

bratovi

Hádajte, čo 
to počúvam!
Modelka Yovanna Ventura (21) 

patrí k dlhému zoznamu býva-

lých frajeriek kanadského sladké-

ho chlapca Justina Biebera (23).

A  podobne ako väčšina ostat-

ných spevákových bývaliek trá-

vi teraz čas ukazovaním toho, 

o čo Justin po rozchode prišiel. 

Pri najnovšom fotení plaviek 

v Miami na rodnej Floride si ru-

žový kúsok zladila s ružovými 

slúchadlami. To, čo sa z nich 

ozývalo, sa jej zjavne páčilo. 

Že by ju Justin zaujal aj svojimi 

hudobnými kvalitami, keď spo-

lu pred dvoma rokmi randili?
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Mladá Slovenka prežila počas cesty do 

Veľkej Británie ťažké chvíle. V Londý-
ne ju obvinili z toho, že chcela zaplatiť 

falošnou bankovkou. Šok prišiel, keď si 
uvedomila, odkiaľ ban-

kovky pochádzajú!

Slovenka v Londýne o chlp unikla base

Vieme, kto nahradí Krajčiho v Slovane
dídííídíííídddídídííídííííííd  KKKKKKKKKKKK
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Denník Plus JEDEN DEŇ je stabilná dvojka na trhu denníkov. Glosuje významné udalosti 

na domácej a zahraničnej politickej scéne. Prináša aktuality zo šoubiznisu a nazerá do súkromia slovenských 

i zahraničných celebrít. Významnou súčasťou obsahu sú regionálne udalosti a občianska ekonómia. 

Noviny sú určené ľuďom, ktorí sa zaujímajú o dianie vo všetkých oblastiach spoločenského života a popri ľahkých

témach hľadajú dostatok dobrého a kvalitného čítania. Vychádza každý deň okrem nedele.

 
Prevažná väcšina čitateľov je v produktívnom veku 30 – 59 rokov 

so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, ktorí predstavujú kúpnu silu spoločnosti.

 

Politika • Spravodajstvo • Regióny • Šoubiz • Šport •Motorizmus • Zdravie • Cestovanie • Žena

Prečo inzerovať?
• stabilný predaj a čítanosť v segmente denníkov
• prevažná väčšina čitateľov je v produktívnom veku
• široký záber čitateľskej základne
• vysoký náklad – masový efekt
• moderný grafi cký dizajn

• dobré distribučné kanály
• samoinzercia v ostatných tituloch vydavateľstva
• silná marketingová podpora (TV, rozhlas)
• silná podpora predaja (originálne čitatelské sútaže napr.: 
 Plusmánia, vklady a iné pridané hodnoty pre čitateľov)
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Región
Najpočetnejšie zastúpenie čitateľov je v Bratislavskom kraji.

Vzdelanie
Väčšina čitateľov má stredoškolské 
a vysokoškolské vzdelanie.

Pohlavie
Jediný spomedzi týždenníkov oslovuje približne rovnakú 
čitateľskú skupinu mužov aj žien.

Vek
Takmer 60 % čitateľov je v produktívnom veku 30-59 rokov.

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30

muži

70 – 79 rokov Košický10,5

Čistý mesačný príjem domácnosti
Takmer 50 % čitateľov žije v domácnosti s príjmom 
vyšším ako 995 €.

0 10 20 30 40 50

neuvedené
viac ako 995 €

830,1 – 995 €
665,1 – 830 €
500,1 – 665 €
415,1 – 500 €
330,1 – 415 €

265,1 – 330 €
200,1 – 265 €
135,1 – 200 €

do 135 €

25,7
47,4

8,2
5,0

5,8
3,6

2,0
1,1

0,1
0

1,2

Veľkosť miesta bydliska
čitateľov denníka Plus JEDEN DEŇ

0 5 10 15 20 25 30

24,9
27,6

22,3

12,5

24,2

13,4menej ako 1 000 
obyvateľov

1 000 – 4 999 
obyvateľov

5 000 – 19 999 
obyvateľov

20 000 – 99 999 
obyvateľov

100 000 a viac 
obyvateľov

8,9

60 – 69 rokov Prešovský13,5 10,2

50 – 59 rokov
Banskobystrický

20,5
8,8

40 – 49 rokov
Žilinský

16,7
15,2

30 – 39 rokov
Nitriansky

20,5
10,7

20 – 29 rokov
Trenčiansky

13,8
7,0

14 – 19 rokov Bratislavský

Trnavský

4,5 29,1

10,1

ženy SŠ bez maturity

vysokoškolské

základné

SŠ s maturitou
52,91 % 26,08 %

14
,4

5 
%

39,15 %

20,32 %

47,09 %



Všeobecné podmienky:
• ceny sú uvedené bez DPH
• platba pred uverejnením inzerátu
• vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu inzercie 

s možnostou odmietnuť jej vydanie

• uplatniť si možno iba jeden druh zľavy
• reklamný článok musí líšiť od redakčného materiálu (podfarbe-

ním a iným typom písma) a minimálne na 1/3 plochy musí byť 
vizuál (obrázok), označenie izerátu: platená inzercia

Titulka*
75 x 85 (vpravo hore)

126 x 60 (dole)

1/2
258 x 175 mm

1/1
258 x 355 mm

1/3
79 x 355 mm

X1
167 x 268 mm

1/3
258 x 115 mm

X2
167 x 238 mm

1/4
258 x 85 mm

X3
123 x 238 mm

1/4
123 x 175 mm

2/3
167 x 355 mm

1/6
40 x 355 / 123 x 115 mm

1/2
123 x 355 mm

1/8
123 x 85

1/16
79 x 65

2 700 €

3 100 €

5 600 €

2 400 €

4 300 €

2 400 €

3 200 €

2 000 €

2 500 €

2 000 €

3 800 €

1 300 €

3 100 €

1 100 € 600 €

* výhradené právo na odsúhlasenie vizuálov s možnosťou odmietnutia bez možnosti reklamácie

Panoráma 2/1 ......................................11 200 € Panoráma 1/2 ......................................6 500 € Panoráma 1/3 ......................................4 400 €

Regionálne zľavy 

Bratislava ..........................................................................35 % 

Západ ...................................................................................35 %

Stred  ..................................................................................  45 %

Východ .............................................................................. 45 %

Zľavy za fi nančný objem 

10 000 – 20 000 € ................................................5 %

20 001  –   28 000 € ...............................................7 %

28 001  – 35 000 € .............................................. 10 %

35 001 € a viac  ........................................................  12 %

Zľavy za opakovanie 

3-krát .....................................................................................5 %

4- až 7-krát .......................................................................7 %

8- až 12-krát .................................................................. 10 %

13- a viackrát .................................................................12 %

K regionálnym zľavám sa neposkytujú ďalšie zľavy.

* výhradené právo na odsúhlasenie vizuálov s možnosťou odmietnutia bez možnosti reklamácie

Cenník neštandardnej inzercie 

Vkladanie .......................................................0,07 € / ks 

Vlepovanie ..................................................... 0,10 € / ks

Posledná strana  ............................................6 600 €*

Fóliovanie ....................................................... 0,10 € / ks

Páskovanie ..................................................... 0,10 €/ ks

(rozmer: 540 x 355 mm)



Odovzdanie podkladov

• v elektronickej podobe (PDF) 1.3 acrobat 4.0

• podklady na grafi cké spracovanie – najneskôr 7 dní pred uzávierkou

Vychádza: denne okrem nedele

Formát strany: 289 x 390 mm

Sadzobný formát: 258 x 355 mm

Rozsah: 20 a viac strán

Farebnosť: 4 + 4 CMYK

Papier: novinový 45 g/m2

Tlač: coldset 

Rozlíšenie: 240 dpi

Limit tlačových farieb: 190 %

Tónový rozsah: 3 – 85 %

Obrázky musia mať vložený profi l ISO newspaper

Technické špecifi kácie

Kontakt:
News and Media Holding, a. s., sídlo spoločnosti Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Bajkalská 19/B ROSUM • 832 15 Bratislava 3

Head of Print Ad: Ing. Milan Vysopal • tel.: +421 905 372 643
Key Account M anager: Ing. Mária Kukučková • tel.: +421 918 701 863 • e-mail: maria.kukuckova@newsandmedia.sk

Direct Sales: Zuzana Bauerová • tel.: +421 917 451 734 • e-mail: zuzana.bauerova@newsandmedia.sk
Direct Sales: Tomáš Galanda • tel.: +421 918 602 152 • e-mail: tomas.galanda@newsandmedia.sk

Príjem inzercie e-mail: inzercia@newsandmedia.sk

Prirážky

Reklamný článok (1/3 plochy inzerátu

tvorí obrázok a logo, 2/3 tvorí

reklamný text) ...........................................................50 %

Redakčné strany .................................................. 100 %

Za každé jedno konkrétne

vyžiadané umiestnenie ....................................20 %

Uverejnenie do 48 hodín  ............................100 %

Výroba inzerátov  .................................................... 10 %

Stornovacie poplatky

do 7 dní pred uverejnením ........ 100 % z ceny 14– 8 dní pred uverejnením  .......60 % z ceny



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


