
PredPlatné časoPisov
Časopisy si môžete predplatiť na adrese vydavateľstva alebo e-mailom na voc@voc.sk.
Celoročné predplatné jedného titulu je 18 € + DPH. 
Časopisy je možné si predplatiť v tlačenej alebo elektronickej verzii.

ISSN: 1335-9614

CieĽovÁ sKUPina: autorizovaní projektanti a  projektanti TZB, 
pracovníci realizačných firiem, živnostníci, montážnici, servisní 
technici, inštalatéri, súkromné osoby a  odborníci, ktorí sa zaobe-
rajú profesiami plynárenstva, vodárstva, kúrenárstva, klimatizácie 
a vzduchotechniky.

ZaMeranie časoPisU: Časopis poskytuje informácie o aktuálnych 
trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, vody, ply-
nu, kanalizácie, klimatizácie, chladenia či vzduchotechniky. Zahŕňa 
informácie z oblastí úspor energií, využívaní obnoviteľných zdrojov 
energie, solárnych systémov a pod.

Rok 
2022

TeRmín uzávieRky 
podkladov disTRi búcia

1/2022 07.02.2022
(Aquatherm Praha) 21.02.2022

2/2022 21.03.2022 04.04.2022
3/2022 02.05.2022 16.05.2022
4/2022 15.08.2022 30.08.2022
5/2022 26.09.2022 10.10.2022

Kalendár PVK
2023

Príloha čísla 6/2022
17.10.2022 05.12.2022

6/2022 21.11.2022 05.12.2022

Rok 
2022

TeRmín uzávieRky 
podkladov disTRi búcia

1/2022 07.03.2022 21.03.2022
2/2022 25.04.2022 09.05.2022
3/2022 22.08.2022 05.09.2022

Kalendár SBD
2023

Príloha čísla 4/2022
17.10.2022 28.11.2022

4/2022 14.11.2022 28.11.2022

ISSN: 1336-6041
CieĽovÁ sKUPina: profesionálni správcovia a správcovské spoloč-
nosti, pracovníci stavebných bytových družstiev, bytového hospodár-
stva, spoločenstvá vlastníkov bytov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú 
správou bytových a nebytových priestorov.

ZaMeranie časoPisU: Časopis poskytuje najnovšie  informácie 
o legislatívnych, technických a finančných riešeniach pre správcov. 
Tematické okruhy: zatepľovanie, fasády, izolácie, balkóny, finančné 
riešenia, komplexná obnova bytových domov, meranie a  regulá-
cia, revízie, protipožiarne opatrenia, rozúčtovanie tepla, stavebné 
výplne, okná, dvere, strechy, strešné systémy, výťahy, zásobovanie 
teplom, certifikácia, elektroinštalácia,  facility management a pod.

CENNÍK INZERCIE V ČASOPISOCH

OBJEM 1 str. 1/2 str. 1/3 str.

Základná cena 1500 € 800 € 700 €

opakovaná inz. 2x  
(zľava 20 %) 1200 € 640 € 560 €

opakovaná inz. 4x 
(zľava 25 %) 1125 € 600 € 525 €

Celoročná inzercia
(zľava 40 %)

900 € 480 € 420 €

Vkladaná inzercia: 0,20 € za 1 list

Umiestnenie inz. Cena
Predná obálka + 2 strany PR 2200 €
Zadná obálka + 2 strany PR 2000 €

Predná vnút. obálka + 2 strany PR 1800 €
Zadná vnút. obálka + 2 strany PR 1800 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

Firemný článok s vizitkou: cena 250 €/1 strana (k článku je možné umiestniť logo 
firmy, adresu a kontakt).

Umiestnenie firemného článku mimo časopisu na  
www.tzbportal.sk aj v newslletri je za príplatok 10 % z ceny inzercie.

Kalendár PvK/sBd: cena 190 €/1 strana inzercie.
Vydavateľ si vyhradzuje právo zmien termínov.

ROZMERY PLOŠNEJ INZERCIE (v mm)

PRINTY

210 x 99

1/3 strany

173 x 88

210 x 148

1/2 strany

173 x 133

105 x 297

1/2 strany

84 x 270

210 x 297

1 strana A4

173 x 270

Školská 23, 040 11 Košice
tel.: 055/678 28 08
mobil: 0905 541 119
 0918 969 099
e-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk, www.tzbportal.sk
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Cieľová skupina: autorizovaní projektanti a projektanti TZB, pra-
covníci realizačných firiem, živnostníci, montážnici, servisní technici, 
inštalatéri, súkromné osoby a odborníci, ktorí sa zaoberajú profesiami 
plynárenstva, vodárstva, kúrenárstva, klimatizácie a vzduchotech-
niky.

Cieľová skupina: profesionálni správcovia a správcovské spoloč- 
nosti, pracovníci stavebných bytových družstiev, bytového hospodár- 
stva, spoločenstvá vlastníkov bytov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú  
správou bytových a nebytových priestorov.

Zameranie časopisu: Časopis poskytuje informácie o aktuálnych 
trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, vody, ply-
nu, kanalizácie, klimatizácie, chladenia či vzduchotechniky. Zahŕňa 
informácie z oblastí úspor energií, využívaní obnoviteľných zdrojov 
energie, solárnych systémov a pod.

Zameranie časopisu: Časopis poskytuje najnovšie informá-
cie o legislatívnych, technických a finančných riešeniach pre správcov. 
Tematické okruhy: zatepľovanie, fasády, izolácie, balkóny, finančné 
riešenia, komplexná obnova bytových domov, meranie a regulácia, 
revízie, protipožiarne opatrenia, rozúčtovanie tepla, stavebné
výplne, okná, dvere, strechy, strešné systémy, výťahy, zásobovanie 
teplom, certifikácia, elektroinštalácia, facility management a pod.

Cenník inZerCie v časopisoCH roZmery plošnej inZerCie (v mm)

ISSN: 1336-6041

ISSN: 1335-9614

rok 
2023

termíny uZávierky 
podkladov distribúCia

1/2023 09. 01. 2023
(Aquatherm Nitra) 30. 01. 2023

2/2023 20. 03. 2023 03. 04. 2023
3/2023 15. 05. 2023 29. 05. 2023
4/2023 21. 08. 2023 04. 09. 2023
5/2023 02. 10. 2023 16. 10. 2023

Kalendár PVK 
2024

Príloha čísla 6/2023
16. 10. 2023 04. 12. 2023

6/2023 20. 11. 2023 04. 12. 2023

rok 
2023

termíny uZávierky 
podkladov distribúCia

1/2023 27. 02. 2023 20. 03. 2023
2/2023 02. 05. 2023 15. 05. 2023
3/2023 28. 08. 2023 11. 09. 2023

Kalendár SPRÁVCA 
2024

Príloha čísla 6/2023
09. 10. 2023 27. 11. 2023

4/2023 13. 11. 2023 27. 11. 2023

školská 23, 040 11 košice
tel.: 055/678 28 08
mobil: 0905 541 119
tel.:0918 969 099

e-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk, www.tzbportal.sk

nájdete nás aj na www.facebook.com/tzbportal

Firemný článok s vizitkou: cena 250 €/1 strana (k článku je možné umiestniť logo
firmy, adresu a kontakt).
kalendár pvk/sBD: cena 250 €/1 strana inzercie.

Vydavateľ si vyhradzuje právo zmien termínov.
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partnerstvo s WWW.tZbportal.sk

TZBportál je najväčší slovenský portál z oblasti technických zariadení budov, správy budov a stavebníctva. Je denne aktualizovaný 
a poskytuje najaktuálnejšie informácie z týchto oblastí, odborné, firemné články od renomovaných odborníkov a firiem z domova 
aj zo zahraničia. Cieľovou skupinou sú projektanti, odborníci, široká verejnosť a všetci tí, ktorí sa zaujímajú o technické zariadenia 
budov, správu budov a stavebníctvo.

FiremnÉ články
Pre tých, ktorí sú zaregistrovaní v Adresári firiem, radi uverejníme firemné odborné články. Doporučený rozsah je: max. 3strany, 
vrátane obrázkov, grafov, s prelinkami v texte. Článok je umiestnený na hlavnej stránke a zatriedený do sekcie a kategórie podľa 
témy. Články je možné vyhľadať cez vyhľadávač. 
Firemný článok len pre registrované firmy: poplatok 100€ bez DPH/článok. 
Firemný článok pre nezaregistrované firmy: poplatok 250€ bez DPH/článok

reklamnÉ banery
Pre registrované firmy sú vhodným marketingovým nástrojom bannery. Bannery sú umiestnené s preklikom na vašu webstránku, 
čím sa zvyšuje aj návštevnosť vašej stránky. Môžete si ich vybrať podľa umiestnenia, veľkosti alebo podľa termínu, na ktorý ich 
potrebujete.

neWsletter
Newsletter je rozosielaný na tisíce mailových adries tým, ktorí sa doteraz prihlásili k jeho odberu. Je rozosielaný 2x mesačne. 

adresár Firiem/reGistráCia Firiem
Adresár firiem pomáha návštevníkom portálu nájsť firmu v hľadanom odvetví. Každá registrovaná firma je zverejňovaná so svojimi 
kontaktnými údajmi, s logom, mapou, webovou stránkou a popisom činnosti firmy. Registrovaná firma sa zobrazuje so svojimi 
kontaktmi aj pri každom firemnom článku pod nadpisom. Jednorazový poplatok za registráciu činní 100€ bez DPH.

kalendár akCií
Prehľadne umiestnené a zvýraznené akcie môžu byť sprievodcom pri plánovaní vašich aktivít. Umiestnenie vašich akcií je v cene 
partnerstva s portálom.

poradŇa pre čitateľov/návštevníkov portálu
Vitajte v poradni,Vy sa pýtate, my odpovedáme“. Vaše otázky vám radi zodpovieme zadarmo. Otázky, nápady, myšlienky môžete 
zasielať cez formulár. 

Partnerom www.tzbportal.sk je každý, kto sa podieľa na tvorbe a spolupracuje počas celého roka s portálom. 
BeneFiTY vyplývajúce z partnerstva na www.tzbportal.sk sú: 

registrácia v ADRESÁRI FIRIEM je v cene partnerstva,

celoročné umiestnenie PARTNERS BANNERU s logom Vašej spoločnosti na www.tzbportal.sk s preklikom na webstránku Vašej firmy,

umiestnenie pozvánok v KALENDÁRI AKCIÍ na všetky akcie, školenia, semináre na dobu aspoň 2 týždne pred akciou preklik pozvánky  
na Vašu web stránku.

umiestnenie bannerov (počet podľa druhu partnerstva), termíny si nahlási klient podľa dostupnosti voľných umiestnení pri objednávke.

ZLaTÝ parTner
1200€/1 technický rok

Uverejnenie 12x firemného odborného 
článku, 3x ročne banner s preklikom 
na vašu web stránku na dobu 14 dní,  
umiestnenie pozvánok, akcii do Kalendára, 
1x umiestnenie loga medzi partnermi por-
tálu s preklikom na vašu webstránku

sTrieBornÝ parTner
900€/1 technický rok

Uverejnenie 9x firemného odborného 
článku, 2x ročne banner s preklikom 
na vašu web stránku na dobu 14 dní,  
umiestnenie pozvánok, akcii do Kalendára,  
1x umiestnenie loga medzi partnermi por-
tálu s preklikom na vašu webstránku

BronZovÝ parTner
600€/1 technický rok

Uverejnenie 6x firemného odborného 
článku, 1x ročne banner s preklikom 
na vašu web stránku na dobu 14 dní,  
umiestnenie pozvánok, akcii do Kalendára,  
1x umiestnenie loga medzi partnermi por-
tálu s preklikom na vašu webstránku

DruHY parTnersTva:

konFerenCia správa BuDov
V.O.Č. Slovakia s.r.o. spolu so ZSaUN pravidelne orga-
nizuje konferenciu Správa budov. Tematicky sa konfer-
encia venuje všetkým oblastiam správy budov, tech-
nickým novinkám a riešeniam, ktoré pomáhajú pri správe 
zúčastneným správcom. 12. ročník konferencie SPRÁVA 
BUDOV sa uskutoční 19.-21. 4. 2023 v hoteli Galeria 
Thermal Bešeňová. 

Prihlášky: www.zsaun.sk

2023

ISSN: 1338-3418

bannery top 
275x390 px

leader 
1350x200 px

miniboard
400x225 px

meGaboard 
900x225 px

Cena za
2 týždne 300 € 300 € 400 € 500 €

Cena za 
1 mesiac 500 € 500 € 600 € 900 €

Uvedené ceny sú bez DPH.


