
PODCASTY 

Ak chcete  podcasty na mieru alebo prezentáciu 
v podcastoch, ktoré už majú svoju poslucháčsku 

základňu a fungujú, sme tu pre vás.



PODCASTY SKUPINY ZAPO
(ZÁBAVA V PODCASTOCH)

CELKOVO 21 PODCASTOV,
SPOLU VIAC AKO 1 000 000 VYPOČUTÍ ZA MESIAC

(MoM development)
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Podcast Logo Popis Reklamné 
formáty

Priemerný 
počet vypočutí 

1 epizódy

Garantovaný 
počet vypočutí 

za 30dní
CS Ženy : Muži Moderátori Počet epizód 

za mesiac

Doktor má Filipa

„Vypočujte si skutočné príbehy z ambulancií a čakární. 
Jožko je lekár na urgentnom príjme, Filip zdravotný brat 
na poliklinike. V podcaste vám spolu so svojimi kolegami 
a kamarátmi odhaľujú zákulisie slovenskej nemocnice.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 20 000 80 000 18 - 34 rokov 

82% 55% : 45% Jozef Fatrsík, 
Filip Machala 4

JAUUU 
PS: TO BOLELO

„O vzťahoch, paralelných vzťahoch, krízach vo vzťahoch, 
rozchodoch a fraktúrach srdca. Láska, muži, sex, nevera, 
žiarlivosť, milenky, bývalky… Inžinierky srdca sa dvakrát 

v mesiaci stretnú na kávičke, aby s poslucháčkami rozobrali 
novú tému a nové príbehy.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 40 000 40 000 18 - 34 rokov 

91% 92% : 8% Evelyn Kramerová, 
Peťa Polnišová 1

BORIS a BRAMBOR

„Jeden z najlepších hokejistov, Marián Gáborík, a jeden 
z najsexy hokejistov, Boris Valábik, v spoločnom podcaste, 

ktorý nie je len o hokeji. A ak je o hokeji, tak sa dozviete veci 
zo zákulisia, ktoré sú pre iných tabu.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 20 000 80 000 18 - 34 rokov 

88% 21% : 79% Boris Valabik, 
Marián Gáborík 4

VRAŽEDNÉ PSYCHÉ

„Príbehy sériových vrahov a pokus o nahliadnutie do ich mysle. 
Vypočujte si, čo všetko sa skrýva za ich ohavnými činmi. 

V každej epizóde tejto true crime série si priblížime konkrétny 
prípad z histórie nielen slovenskej kriminalistiky. Konanie 

vraha analyzujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti 
psychiatrie, MUDr. Svetozárom Drobom“

sponzoring, 
produkt v podcaste 15 000 50 000 23 - 34 rokov 

81% 50% : 50% MUDr. Svetozár Droba, 
Richard Mažonas 4

MARAKUA

„Sú známi a populárni, vie sa o nich všetko. Takmer všetko. 
V tomto podcaste hovoria o ich súkromných vášňach, záľubách, 

koníčkoch a pasiách, ktorým (mimo kamier a reflektorov) 
úplne prepadli. Marakua je passion podcast, kde sa bavíme 

o tom, čo baví našich hostí.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 6 500 25 000 23 - 44 rokov 

78% 79% : 21% Števo Martinovič, 
Miška Majerníková 4

NEZMYSELNÁ 
TROJICA

„Totálny úlet. Trochu pentagon, trochu oktagon. 
Nikto z nich netuší, ako sa toto celé skončí. 

A dvaja z nich ani to, ako sa to začne…“

sponzoring, 
produkt v podcaste 12 000 40 000 18 - 34 rokov 

96% 15% : 85% Becca, Osťo 4

CHOĎ DO „Traja cestovatelia, traja dobroduhovia, traja kamoši. 
A vždy tri rôzne pohľady na to isté miesto na Zemi. “

sponzoring, 
produkt v podcaste 8 000 15 000 22 - 34 rokov 

79% 51% : 49%
Travelistan (Martin 

Navrátil a Peťo Hliničan), 
Pali Bruchala

2

PROFIL ZLOČINU

„Podcast Kristíny Kövešovej je o zákulisí trestnej činnosti, 
jej vyšetrovania a dokazovania, takže sa môžete tešiť 

na exkluzívne rozhovory s kriminalistami, patológmi, súdnymi 
znalcami, Kristína sa bude rozprávať s bývalými vyšetrovateľmi, 

prokurátormi, kukláčmi, prostitútkami, drogovými dílermi…“

sponzoring, 
produkt v podcaste 15 000 30 000 18 - 34 rokov 

82% 49% : 51% Kristína Kövešová 2

PODCASTY SKUPINY ZAPO
(ZÁBAVA V PODCASTOCH)
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TRI NEZNÁME

„ Čo sa povie v tomto podcaste, zostane v tomto podcaste… 
Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. A do toho 

prichádza tretia z nich – tá slušná. A single! Keď si myslíš, 
že ťa už nemôžu prekvapiť, môžu dať toto? Zážitky, ktoré mali 

ostať tajomstvom. Príbehy, ktoré sa nehovoria nahlas. “

sponzoring, 
produkt v podcaste 8 000 30 000 23 - 44 rokov 

82% 54% : 46% Zuzka Deáková, 
Dada Fábriová 4

BUBUBU

„O veciach medzi nebom a zemou. O trinástych komnatách 
a hĺbke našej duše. O dôležitosti sebapoznania, sebavedomia 

a sebaúcty. O jinoch a jangoch, treťom oku, duchoch 
a hrôzostrašných snoch. Ale aj o tom, aké je to byť single, 

o motýľoch v bruchu a jaskynných mužoch, ktorí vymreli…“

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 500 5 000 18 - 34 rokov 

76% 84% : 16% Baša Švidraňová, 
Ivet Pagáčová 2

NEHANEBNÍ 
HOKEJOVÍ BASTARDI

„Nikdy hokej nehrali, ale majú plnú hubu rečí… 
Podcast bez lásky k blížnemu a komentátorského klišé.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 3 500 14 000 23 - 44 rokov 

78% 7% : 93%
Marek Matušica, 

Pawel Twardzik, Martin 
Fenčák

4

VO ŠTORICI 
NA PANVICI

„Podcast, ktorý sa nahráva na šesť mikrofónov! Dvaja 
najpopulárnejší slovenskí dídžeji a dvaja týpci z Oravskej Lesnej 

si povedali, že ich je v podcaste málo, takže si budú volať 
atraktívnych hostí a budú dúfať, že sa po ich chrbtoch 

vyšplhajú vysoko v hitparádach…“

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 500 10 000 18 - 34 rokov 

82% 36% : 64%

Milan Lieskovský, 
Miro Ecker, 

Tono Katrenčík, 
Rudy Vrábeľ

4

PŘÍMO Z KABINY
„Borci nejen z fotbalového světa v exkluzivních rozhovorech. 
Pikošky, historky a věci ze zákulisí, které vám odtajní bývalý 

fotbalový gólman, Domino Rodinger, a fotbalový fanatik Dejv.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 5 000 10 000 23 -34 rokov 

79% 8% : 92% Dominik Rodinger, 
David Rozlivek 2

VESELÁ PANI
„Má 26 a rieši to, čo riešia všetky baby v jej veku – veľké stehná, 

malé prsia, výpoveď v práci, Lásku nebeskú, lásku životnú… 
V živote sú situácie, ktoré treba len prežiť, ale ako?“

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 000 4 000 18 - 34 rokov 

83% 94% : 6% Alžbeta Petrová 2

SUSPEAK

„Hviezdy a legendy hokejovej Tipos extraligy spovedá 
top lajna suSpeaku – bývalý hráč a v súčasnosti televízny 

expert, Rasťo Konečný, komentátor Marek Marušiak 
a „štatista“ Lukáš Krško.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 500 10 000 18 - 34 rokov 

80% 9% : 91%
Rasťo Konečný, 

Marek Marušiak, 
Lukáš Krško

4

VŠETKO, ČO STE 
CHCELI VEDIEŤ 
O ZVIERATÁCH

„Pikantérie z ríše zvierat. Aký je ich vzťah k alkoholu, drogám 
a sexu? Ako zvieratá vnímajú homosexualitu a potraty? 

A používajú toaletný papier a dentálnu niť? Lucia je vedec. 
Vysokoškolská pedagogička, ktorá sa venuje správaniu sa 
zvierat a v tomto podcaste vám dokáže, že aj so serióznou 

vedou môže byť zábava.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 1 000 2 000 23 - 44 rokov 

75% 51% : 49% Lucia Kršková 2
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TRIPITO

„Nikol a Betty, majú spolu cestovnú kanceláriu a teraz už aj 
spoločný podcast. Láka ich to najmä na východ, smer Ázia. 
Precestovali väčšinu krajín ZSSR aj blízky východ a to ani 

zďaleka nie je všetko… “

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 000 4 000 23 - 44 rokov 

83% 51% : 49% Nikola Rapčová, 
Betty Szabóová 2

PÁR POD PAR

„Ona je golfová famme fatale, on je hendikepový freak. 
Storky a historky z greenu. Ľahkovážne, polovážne a občas 

aj celkom vážne o golfe. Konečne golfový podcast, 
pri ktorom sa zabavíte.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 500 2 000 23 - 44 rokov 

81% 14% : 86% Zuzka Bieliková, 
Jano Pecha 2

HUDOBNÍ 
DŽENTLMENI 

„Historky z POPsvetia. Prvý hudobný podcast, ktorý 
nepotrebuje playlist, lebo má príbehy. Príbehy pop-music 
v podaní dvoch džentlmenov. Hity z kaziet a platní. Slávne 
albumy, ktoré sme počúvali na walkmanoch a z cédečiek. 

Flebo a Juraj Čurný sú hudobní džentlmeni.“

sponzoring, 
produkt v podcaste 1 500 5 000 23 - 59 rokov 

89% 28% : 72% Flebo, 
Juraj Čurný 4

VAR

„V-íkendový A-matérsky R-eport nielen z Premier League. 
Ťahajú lajny, šepkajú rozhodcom, hovoria na rovinu. 

Majú zážitky z anglických krčiem a štadiónov. Dvaja chuligáni, 
Július Turček (CHELSEA) a Matej Mutiš (WEST HAM), 

s kamošmi hodnotia uplynulý futbalový víkend. 
Od fanúšikov, pre fanúšikov…“

sponzoring, 
produkt v podcaste 1 500 5 000 18 - 44 rokov 

95% 4% : 96% Július Turček, 
Matej Mutiš 4

SVETLO 
UPROSTRED 

TUNELA                                 
( novy podcast)

„Keď si chlap okolo 40tky kúpi motorku a nájde si mladú 
milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu 

nepotrebujú ani motorku, ani milenca a ešte tomu aj hovoria 
úplne inak – Svetlo uprostred tunela :))) Podcast o tom, 

že ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny. Len aby 
bolo jasné, Lujza a Dáša sú šťastne vydaté a už dávno vymenili 
ružové okuliare za tyrkysové. „Si tlstá, ale vonku bude pekne“ – 

to vôbec nie je zlý názov prvej epizódy…“

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 500 10 000 35 - 54 rokov ženy 100% Lujza Garajová, 

Dáša Šimeková 4
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NA ROVINU 
O PODNIKANÍ 

projekt skupiny 
PROSIGHT 

Podcast je určený pre všetkých, ktorí rozmýšľajú o vlastnom 
podnikaní, ale boja sa spraviť prvý krok a pre podnikateľov, 

ktorí chcú posunúť svoj biznis o level vyššie. Vhodné pre firmy, 
ktoré chcú podporiť rozvoj, motiváciu, predstaviť svoj príbeh.

sponzoring, 
produkt v podcaste 3 500 18 - 35 rokov 50% : 50%

Viliam Bendík, 
Erik Lakomý, 
Peter Vrábel

2

NOVÁ DOBA 
UDRŽATELNÁ

Fakty týkajúce sa rôznych priemyslov (móda, kozmetika, 
technológie, energetika, potraviny). Bez zbytočného 

greenwashingu podcasterky hovoria o zelenších alternatívach 
produktov a službách, ktoré dennodenne používame. 

Predstavujú inšpiratívnych ľudí a značky, ktoré myslia a konajú 
uvedomelo. Vhodné pre klientov, ktorí myslia ekologicky, 

inovatívne a majú udržateľnú stratégiu.

reklama robená na mieru pre klientov. 
V podcaste je zakomponovaná informácia 

klienta o jeho eko téme, inovatívnej 
novinke, sociálnej zodpovednosti. 

1 800 28 - 34 rokov 79% : 21% Katka Hutyrová,
 Babsy Jagušák 2

ODZNOVA

Život po 40-ke začína ODZNOVA. So svojimi výzvami, ale aj 
krásou, ktorú vieme rozoznávať vďaka skúsenostiam. Preto sme 
do názvu zakomponovali slovo ODZNOVA. Praktický sprievodca 

životom. Odporúčame kombinovať s online magazínom 40+, 
ktorý má 190 000 RU/mesiac a čítanosť 450 000/mesiac. 
Vhodné pre klientov, ktorí potrebujú tematické podcasty, 

predstavenie osobnosti, produktov alebo povedať svoj 
PRÍBEH.

podcast na mieru, 
príbeh klienta, príbeh produktu, 

sponzoring, možnosť kombinácie 
s online magazínom www.40plus.sk

2 000 35 - 55 rokov 70% : 30% Martina Valachová 4

Láslov týždeň - 
z dielne Andy Kraus

Obľúbený Láslo z Uragánu, Hurikánu a Susedov a jeho týždenný 
pohľad na jeho svet. Vhodné pre klientov, ktorí chcú podporiť 

úsmev, relax, zábavu.

sponzoring, 
produkt v podcaste 2 000 35 - 55 rokov 60% : 40% Andy Kraus 4

PODCASTY Z DIELNE RÔZNYCH AUTOROV
( TÉMATICKÉ PODCASTY, EKOLÓGIA, HUMOR)



ZAUJALI VÁS PODCASTY? 
VOLAJTE NÁM!

Miriam Kittler | 0908 765 111, kittler@mediamakler.com

Petra Kubányi | 0948 723 417, petra@mediamakler.com

Blanka Petriščáková | 0908 057 673, blanka@mediamakler.com

Veronika Hardy | 0944 398 010, veronika@mediamakler.com

Špecialista na médiá
www.mediamakler.com
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