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Ako každý rok, aj na rok 2013 pripravuje redakcia časopisu EUROSTAV množstvo odborných článkov na 
zaujímavé témy a predstaví čitateľom mnoho aktuálnych a architektonicky, či stavebne zaujímavých 
realizácií na Slovensku aj v zahraničí.  
Hlavnými témami jednotlivých čísiel na budúci rok sú – bývanie v rodinnom alebo bytovom dome; vysoké a 
inteligentné budovy; obvodové plášte budov; trvalo udržateľná výstavba, dopravné, inžinierske a špeciálne 
stavby; energeticky úsporné koncepty; obnovy budov, ale aj analýza odvetvia stavebníctva na Slovensku za 
rok 2012.  Podrobnejšie informácie nájdete v médiapláne tu. 
 

Časopis EUROSTAV je odborným recenzovaným časopisom, určeným pre stavebných inžinierov, architektov, 
projektantov, podnikateľov v oblasti stavebníctva a architektúry, manažérov v stavebných firmách, 
študentov týchto odborov, ale aj investorov, dodávateľov či výrobcov pôsobiacich na slovenskom 
stavebnom trhu. Zaujme aj všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť aktuálne informácie z oblasti stavebníctva, 
zoznámiť sa s práve dokončenými architektonicky či konštrukčne zaujímavými novostavbami na Slovensku a 
vo svete. Množstvo potrebných informácií v časopise EUROSTAV nájdu aj tí, ktorí plánujú postaviť rodinný 
dom a hľadajú inšpiráciu či informácie ohľadom úsporných systémov alebo technológií, aby s energeticky 
úsporným konceptom už začínali.  

Komu je časopis určený? 

Čo sa dočítate? 
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Prečo čítam časopis Eurostav? 

Patrik Polakovič, riaditeľ obchodu a marketingu, HOLCIM (Slovensko) 
Časopis Eurostav čítam, lebo nepíšu len o tom, čo sa stalo, ale aj o tom, 
čo sa ešte len stane. Poznať trendy je kľúčom k úspechu. 
 

Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky SCHUCO Slovensko 
Eurostav čítam, lebo chcem byť v obraze. Chcem byť informovaný o aktuálnych 
témach, ktoré rezonujú v odborných kruhoch v stavebníctve a architektúre. 
Oceňujem tiež, že Eurostav sa systematicky venuje osvete v oblasti energetickej 
efektívnosti budov a udržateľnosti vo výstavbe a toto je oblasť, ktorú sledujeme aj 
my, ktorá nás zaujíma a ktorú  sa snažíme presadzovať  aj do praxe. 
 

Gabriel Boroš, konateľ  RHEINZINK SK s.r.o. 
Časopis Eurostav je jeden z najdlhšie pôsobiacich mienkotvorných tlačovín v oblasti 
stavebníctva. Poznám ho ešte zo študentských čias. Prináša aktuálne a dôveryhodné 
informácie z celej oblasti stavebníctva.  
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Výsledky prieskumu spokojnosti 

92% 

8% 

Ste spokojný s rozsahom časopisu ?  

Áno

Nie

20% 

13% 

30% 

16% 

6% 

6% 
9% 

Aká je Vaša pracovná pozícia?  

Architekt, projektant

Zamestnanec školy

Konateľ, riaditeľ spoločnosti

Vedúci pracovník v stavebníctve

Development, financie

Marketing v stavebnictve

Iné

Prieskum uskutočnený v auguste 2012 
na vzorke 25% predplatiteľov. 
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Napĺňa obsah časopisu Vaše očakávania?  

Veľmi spokojný

Spokojný

Priemer

Mierne nespokojný

Nespokojný

45% 

39% 

13% 

3% 0% 

Ste spokojný s grafikou časopisu?  

Veľmi spokojný

Spokojný

Priemer

Mierne nespokojný

Nespokojný

http://www.eurostav.sk/
http://www.casopiseurostav.sk/


Môžem si časopis najprv prezrieť? 

Áno, napíšte e-mail na adresu 
predplatne@eurostav.sk  
s predmetom správy „ČÍSLO 
NA UKÁŽKU (ES)“ a mi 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 
(ES)“ a za poplatok 5 € 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.eurostav.sk 
www.casopiseurostav.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 
15 % zľavu 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 23 €. 

Každý predplatiteľ získava 
prístup k elektronickým verziám 
časopisu zdarma. 
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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. 
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Digitálna verzia časopisu je k dispozícii 
vo formáte .pdf za cenu 11,50 €. (pre 
predplatiteľov tlačenej verzie zdarma) 
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Ako si objednať? 
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Časopis Eurostav 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 ARCH 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=ES&utm_medium=prezentacia&utm_content=M-R-M&utm_campaign=Predplatne+ES
http://www.eurostav.sk/obchod/stavebny-manazment/kontrola-kvality-2diel?utm_source=ES&utm_medium=prezentacia&utm_content=K-K-2&utm_campaign=Predplatne+ES
http://www.eurostav.sk/obchod/stavebny-manazment/kontrola-kvality-na-stavbach?utm_source=ES&utm_medium=prezentacia&utm_content=K-K-1&utm_campaign=Predplatne+ES
http://www.eurostav.sk/obchod/arch/celorocne-predplatne-casopis-arch-rocnik-2013?utm_source=ES&utm_medium=prezentacia&utm_content=ARCH&utm_campaign=Predplatne+ES
http://www.eurostav.sk/obchod/rodinne-domy/nove-rodinne-domy-xii?utm_source=ES&utm_medium=prezentacia&utm_content=N-R-D+12&utm_campaign=Predplatne+ES
http://www.eurostav.sk/obchod/mimo-edicii/systemy-standardnych-detailov1?utm_source=ES&utm_medium=prezentacia&utm_content=S-S-D&utm_campaign=Predplatne+ES
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