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Časopis ARCH® o architektúre a inej kultúre je tradičným periodikom slovenských architektov. Bol založený 
v roku 1995 a odvtedy vychádza pravidelne ako mesačník. ARCH sa venuje predovšetkým recenziám 
najnovších stavieb na Slovensku a v okolitom zahraničí, prináša informácie a komentáre k aktuálnemu 
dianiu na architektonickej scéne i v oblasti ostatnej kultúry. Aj v roku 2013 bude prinášať nové stavby 
ihneď po dokončení. Hlavnými témami jednotlivých čísel v roku 2013 sú: IMPULZY PRE MESTO A KRAJINU, 
HIGH TECH ALEBO LOW TECH?, KOZMOPOLITNÁ ARCHITEKTÚRA, SFÉRA PRIVÁTNA, UDRŽATEĽNÉ 
KONCEPTY?, BEST OF V4, DVA V JEDNOM, ARCHITEKTÚRA A VOĽNÝ ČAS, UPGRADE, NOVÉ INTERIÉRY. 
Podrobnejšie informácie nájdete v médiapláne 2013 tu. 

Časopis ARCH je jediným kritickým mesačníkom na Slovensku a je určený predovšetkým pre architektov a 
projektantov, podnikateľov v oblasti stavebníctva a architektúry, študentov týchto odborov, ale aj 
investorov, dodávateľov či výrobcov pôsobiacich v oblasti architektúry. Množstvo potrebných informácií  
v časopise ARCH nájdu aj laickí nadšenci pre architektúru.  

Komu je časopis určený? 

Čo sa dočítate? 
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Prečo čítam časopis Eurostav? 

Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA, pedagóg FA ČVUT Praha 
Pochádzam z Vysokých Tatier, študoval som v Budapešti, žijem a pracujem v Prahe.  
Priebežne sledujem dianie na architektonických scénach týchto krajín, mne veľmi blízkych. Aby som 
získal ten správny prehľad o situácii v tej-ktorej zemi, musím vždy informácie hľadať v niekoľkých 
zdrojoch. Na Slovensku mi však stačí jeden. Z časopisu ARCH sa dozviem vždy všetko podstatné, čo 
ma zaujíma o architektúre a dianí s ňou spojeným. 

Alexandr Skalický, autorizovaný architekt ČKA 
Časopis ARCH představuje pro mne důležitý odborný časopis, který je dnes pro propagaci moderní 
architektury jak v Česku tak na Slovensku nepostradatelný. Odborná veřejnost i zájemci o 
architekturu mohou v něm snadno najít aktuální informace o současné slovenské a středoevropské 
architektuře. Je orientován na propagaci kvalitní architektury srozumitelnou formou a přitom nijak 
neslevuje ze svých nároků na trvalé hodnoty. Je zaměřený nejen na architekty, ale dokáže 
nabídnout důležité informace i širšímu okruhu zájemců.  

Ľubomír Závodný, autorizovaný architekt SKA, pedagóg FA STU Bratislava 
Časopis ARCH vnímam ako istú nezávislú platformu v spleti periodík o architektúre. Nezávislosť 
umožňuje ARCH-u na základe svojich vysokých kritérií vyberať projekty, diela a autorov, ktorých 
redakcia hodnotí známkou kvality.  
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Výsledky prieskumu spokojnosti Prieskum uskutočnený v auguste 2012 
na vzorke 25% predplatiteľov časopisu ARCH. 
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39% 

25% 

21% 

15% 

Aká je Vaša pracovná pozícia?  

Architekt, projektant

Konateľ, Majiteľ, SZČO

Študent

Iné 72% 

27% 

1% 

Ako hodnotíte rozsah časopisu?  

Je primeraný

Rozsah je malý

Rozsah je veľký

17% 

51% 

23% 

8% 

1% 

Napĺňa obsah časopisu Vaše očakávania?  

Veľmi spokojný

Spokojný

Priemer

Mierne nespokojný

Nespokojný

36% 

44% 

14% 

5% 1% 

Ste spokojný s grafikou časopisu?  

Veľmi spokojný

Spokojný

Priemer

Mierne nespokojný

Nespokojný
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Môžem si časopis najprv prezrieť? 

Áno, napíšte e-mail na adresu 
predplatne@eurostav.sk  
s predmetom správy „ČÍSLO  
NA UKÁŽKU (ARCH)“ a my 
Vám zašleme plnohodnotné 
číslo časopisu v elektronickej 
podobe. 

Nestačí Vám na ukážku číslo  
v elektronickej podobe? Napíšte e-mail 
na adresu predplatne@eurostav.sk  
s predmetom „TESTOVACIE PREDPLATNÉ 
(ARCH)“ a za poplatok 6 € Vám zašleme 
tlačenú verziu časopisu č. 10, 11, 
12/2012. Ak si časopis predplatíte na rok 
2013, cenu testovacieho predplatného 
Vám odrátame z ceny predplatného na 
rok 2013. 

www.arch.sk 
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Zľavy a benefity 2013 

Čím skôr si ho predplatíte, tým lepšie 
výhody máte: 
 
Pri objednaní do 31. 10. 2012 získavate 
zľavu 15 % z bežnej ceny predplatného 
a 10 % zľavu na knihy vydané v roku 
2012 a 2013. 
 
Pri objednaní do 30. 11. 2012 získavate 
zľavu 10 % z bežnej ceny predplatného 
a 7 % zľavu na knihy vydané v roku 2012 
a 2013. 
 
Pri objednaní do 31. 12. 2012 získavate 
zľavu 5 % z bežnej ceny predplatného a 
5 % zľavu na knihy vydané v roku 2012 a 
2013. 
 
Bežná cena ročného predplatného 27 €. 

Každý predplatiteľ získava 
prístup k elektronickým verziám 
časopisu zdarma. 

Máte známeho, priateľa, či kolegu, 
ktorému by sa časopis hodil? Ak si na 
základe vášho odporúčania časopis 
predplatí, vaše predplatné dostanete 
za polovicu. Podmienkou je, že musí 
byť novým predplatiteľom, pri 
objednávke do poznámky musí uviesť 
„odporučil: vaše meno“ a uhradiť 
predplatné skôr ako ho uhradíte vy. 

www.arch.sk 
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Digitálna verzia časopisu je k dispozícii 
vo formáte .pdf za cenu 13,50 €. (pre 
predplatiteľov tlačenej verzie zdarma) 
Nájdete na www.eurostav.sk 
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Ako si objednať? 

Časopis ARCH si môžete 
objednať priamo v našom 
e-shope tu.  

Alebo telefonicky na telefónnom 
čísle 02/ 32 66 28 19 

Alebo e-mailom na adresu 
predplatne@eurostav.sk 
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Ďalšie vybrané produkty vydavateľstva 

Časopis Eurostav Publikácie pre architektov 

Publikácie pre stavebníctvo  

Všetky publikácie nájdete v našom 
e-shope www.eurostav.sk 
 

A ďalšie 

http://www.eurostav.sk/obchod/mimo-edicii/mesto-region-metropola?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=M-R-M&utm_campaign=Predplatne+ARCH
http://www.eurostav.sk/obchod/stavebny-manazment/kontrola-kvality-2diel?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=K-K-2&utm_campaign=Predplatne+ARCH
http://www.eurostav.sk/obchod/kontrola-kvality-na-stavbach?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=K-K-1&utm_campaign=Predplatne+ARCH
http://www.eurostav.sk/obchod/rodinne-domy/nove-rodinne-domy-xii?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=N-R-D+12&utm_campaign=Predplatne+ARCH
http://www.eurostav.sk/obchod/mimo-edicii/systemy-standardnych-detailov1?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=S-S-D&utm_campaign=Predplatne+ARCH
http://www.eurostav.sk/obchod/mimo-edicii/breviar-etiky-podnikania?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=B-E-P&utm_campaign=Predplatne+ARCH
http://www.eurostav.sk/
http://www.eurostav.sk/obchod/eurostav/celorocne-predplatne-casopis-eurostav-rocnik-2013?utm_source=Prezentacia+ARCH+&utm_medium=Prezentacia+ARCH+&utm_content=M-R-M&utm_campaign=Predplatne+ARCH

