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PROFIL

VYDAVATEĽSTVA
EUROSTAV
Pomáhame víťaziť odbornosti nad rutinou.

Vydavateľstvo bolo založené v máji roku 1995 a odvtedy sa vyprofilovalo na
významný vydavateľský dom so širokým produktovým portfóliom. V portfóliu máme
vydávanie časopisov a kníh z oblasti stavebníctva a architektúry, organizovanie
jedinečných odborných konferencií pre architektov, projektantov a stavebných
manažérov, udeľovanie prestížnych architektonických cien a ďalšie aktivity. Hlavným
poslaním vydavateľstva je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a
architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť.

www.vydavatelstvoeurostav.sk

ČASOPIS

EUROSTAV
Časopis EUROSTAV je odborný recenzovaný časopis pre
oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na
slovenskom mediálnom trhu periodík viac ako dvadsať
rokov. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém
garantuje 9-členná redakčná rada časopisu. Časopis
EUROSTAV je na poprednom mieste medzi časopismi
obdobného zamerania a odborná verejnosť ho považuje
za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Časopis nie je
voľne v predaji, ale je zasielaný priamo predplatiteľom
v náklade 5-tisíc kusov.

www.casopiseurostav.sk

ČASOPIS

ARCH
Časopis ARCH je jediný slovenský kritický mesačník s
dlhoročnou tradíciou, ktorý prináša odborné recenzie
aktuálnych architektonických diel, ktorých autormi sú
slovenskí architekti a sú postavené na Slovensku, ale aj
recenzie diel z blízkeho zahraničia. Prináša tiež aktuálne
informácie z diania na domácej architektonickej scéne.
Publikuje teoretické štúdie, recenzie kníh, výstav a ďalších
podujatí z oblasti architektúry a inej kultúry. Vychádza v
náklade 2-tisíc kusov.

www.arch.sk

ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

UDRŽATEĽNOSŤ
V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE
Konferencia Udržateľnosť v architektúre a výstavbe funguje pravidelne už od roku
2011 a jej zámerom je osveta u architektov, projektantov, investorov, developerov a
zvyšovanie úrovne verejnej mienky o udržateľnej architektúre a výstavbe. V roku
2020 sa bude konať už 10. ročník konferencie. Každý ročník má svoju hlavnú tému z
oblasti udržateľnej architektúry a prednášajú na ňom významní zahraniční a
slovenskí predstavitelia udržateľnej architektúry. Medzinárodná odborná konferencia
je určená všetkým účastníkom investičného procesu – od architektov, projektantov,
manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov.

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie

ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

BIM A DIGITALIZÁCIA
V STAVEBNÍCTVE
BIM konferencia vznikla v roku 2015 so zámerom robiť osvetu v presadzovaní
technológie informačného modelu budovy (z anglického výrazu Building Information
Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a
v rámci celého životného cyklu budovy. Konferencia chce taktiež poukázať na
výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný
spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility
Management). V septembri 2020 sa bude konať už 6. ročník konferencie.

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie

ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE
A V STAVEBNÍCTVE
Aby sme uľahčili projektantom a architektom zorientovať sa v inováciach na
stavebnom trhu, rozhodli sme sa usporiadať konferenciu, kde by sme chceli
dať priestor firmám, pôsobiacim na slovenskom stavebnom trhu, predstaviť
najvýznamnejšie inovácie v jednotlivých segmentoch stavebného trhu.
Odborný program konferencie je zostavený z polhodinových prezentácií
firiem a ich najvýznamnejších inovácií, ktoré na slovenský stavebný trh
prinášajú v roku 2020.

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie

ODBORNÁ KONFERENCIA

PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV
Konferencia pre odbornú verejnosť z oblastí projekčnej prípravy, realizácie a
prevádzky stavieb, ktorá mapuje súčasné trendy a najdôležitejšie zmeny
v požiarnej bezpečnosti. Zámerom konferencie je priblížiť najdôležitejšie
aspekty požiarnej bezpečnosti stavieb, čo najširšiemu spektru profesií
s cieľom optimalizácie projektového riešenia a tým aj nákladov spojených
s realizáciou a prevádzkou stavby.

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie

ODBORNÉ KNIHY
Z OBLASTI ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA
Vydavateľstvo EUROSTAV vydáva publikácie z oblasti stavebníctva a architektúry
v rôznych edíciách podľa zamerania.
V roku 2020 pripravujeme tieto tituly:

Branislav Puškár: INTELIGENTNÉ BUDOVY
Andrea Bacová: SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2016-2020

www.archbooks.sk

CENA ARCH
CENA ČASOPISU ARCH

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre.
Udeľuje sa každoročne architektonickému dielu, ktoré
medzinárodná porota uzná za najvýraznejší architektonický čin,
reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.
Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH sa koná vo forme
eventu vždy v novembri. Zhmotnenou cenou je umelecký artefakt,
ktorý sa stal symbolom súťaže. Súčasťou Ceny ARCH je aj katalóg
Ceny ARCH, kde sú predstavené všetky nominované diela a širšie
je prezentované víťazné dielo Ceny ARCH. V roku 2020 sa bude
konať už 23. ročník Ceny ARCH.

CENA VISIO 2020
CENA ČASOPISU EUROSTAV

Vydavateľstvo EUROSTAV zriadilo cenu časopisu EUROSTAV
s názvom VISIO 2020 ako ocenenie za významný čin v oblasti
udržateľnosti architektúry a výstavby. Cieľom ocenenia je
podporovať projekty, osvetu a vzdelávanie v oblasti udržateľnej
architektúry a výstavby na Slovensku. Laureát ceny sa vyhlasuje
na spoločenskom evente vždy na jar v nadväznosti na konanie
medzinárodnej konferencie Udržateľnosť v architektúre
a výstavbe. V roku 2020 sa bude udeľovať už 9. ročník
Ceny VISIO 2020.

PONUKA
SLUŽIEB

WORKSHOPY PRE ARCHITEKTOV,
P R O J E K T A N T O V A P R E F I R M Y , KT O R É
ORGANIZUJEMEPODĽA POŽIADAVIEK
KLIENTOV NA KĽÚČ
Vydavateľstvo okrem vlastnej vydavateľskej činnosti ponúka
pre svojich klientov aj služby súvisiace s organizovaním
odborných konferencií, seminárov či workshopov na kľúč,
určených pre tých, ktorých zaujíma architektúra a
stavebníctvo.
PROFILOVÉPUBLIKÁCIE
FIRIEMNAKĽÚČ
Príprava profilových publikácií podľa požiadaviek
klienta, taktiež katalógov, vkladačiek, brožúr,
prezentácií atď.
ROZOSIELANIENEWSLETTEROV

www.vydavatelstvoeurostav.sk

Príprava a rozoslanie newsletterov všetkým
architektom a projektantom z databázy vydavateľstva.
Tiež možnosť osloviť prostredníctvom newslettera len
určitú kategóriu architektov, a to na základe zadaných
kritérií, ktoré klient uvedie.

OBCHODNÝ TÍM

Mgr. Michaela Koreňová
výkonná riaditeľka

Mgr. Dagmar Jančovičová
riaditeľka obchodného
oddelenia a marketingu

Mgr. Kristína Valúšková
manažérka obchodného
oddelenia a marketingu

Ing. Tibor Bondor
manažér obchodného
oddelenia a marketingu
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Vydavateľstvo Eurostav spol. s r. o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
eurostav@eurostav.sk

