
Časopis pre všetky hravé 
a zvedavé deti
ŠIKOVNÍČEK je časopis pre deti predškolského a mladšieho školského 
veku. Obsah časopisu je postavený na slovenských autoroch, spiso-
vateľoch a ilustrátoroch s jasným zámerom - etablovať na jeho strán-
kach domácu kultúru. Časopis obnovuje odvekú tradíciu detskej tlače 
na Slovensku. 
Redakcia zároveň vytvorila rubriku Galéria tvorcov pre deti s pod-
titulom, Kto mi to tu píše kreslí? Ide o pomyselnú výstavnú skriňu 
uznávaných mien vo svete literatúry a ilustrácie na Slovensku (spome-
dzi literátov napríklad J. Uličiansky, M. Lazárová, D. Hevier, T. Revajová,  
D. Dušek, B. Kardošová... a z výtvarníkov napríklad Ľ. Paľo, D. Olejníková,  
V. Klímová, P. Cpin, Ď. Balogh, P. Uchnár, K. Gasko Kardelisová...). 
Zámerom je, aby aj prostredníctvom tejto rubriky spoznávali našich 
skvelých tvorcov tak deti, ako aj ich rodičia a pedagógovia. Aby ju vyu-
žívali napr. na hodinách literatúry, v literárnych súťažiach, ale i pri výbere 
kníh, čo navyše podporuje rubrika Kuk do novej knižky. V nej sa čitateľ 
dostáva k ukážkam z najnovších knižných titulov od našich renomova-
ných vydavateľov – opäť s prihliadaním na slovenskú tvorbu. 
Oboznamovanie sa s našou kultúrou a históriu, tradíciami podporí aj rub-
rika s názvom Cupi-lupi po Slovensku. Pozve malých čitateľov na pozo-
ruhodné miesta, ukáže im architektonické a prírodné skvosty Slovenska, 
ktorými sa môžeme popýšiť aj vo svete. 
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Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: osemnásty  
Periodicita: mesačník
Počet strán: 40 – 44
Náklad: 40 000 ks
Papier: obálka (115 g KL), vnútro (70 g My volume), príloha (180 g BO), 
V1 väzba
Distribúcia: predplatitelia, sieť MEDIAPRINT KAPA, ARES  
a iní súkromní distribútori

CENY INZERCIE
1 960 €
1 640 €
2 290 €
1 990 €
1 400 €
1000 €

830 €
600 €
500 €

Číslo
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18

7-8/18
9/18

10/18
11/18
12/18

Uzávierka inzercie
14.12.2017

15.1.2018
15.2.2018
15.3.2018
13.4.2018
15.5.2018
15.6.2018
15.8.2018
14.9.2018

15.10.2018
15.11.2018

Distribúcia
4.1.2018
2.2.2018
2.3.2018
4.4.2018
3.5.2018
1.6.2018
3.7.2018
3.9.2018

2.10.2018
2.11.2018
3.12.2018

HARMONOGRAM

Rozmery (na spád) - na zrkadlo v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu 
pridať 5 mm na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany 
vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 


