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o architektúre a inej kultúre

ARCH

•  jediný slovenský kritický mesačník 
s dlhoročnou tradíciou

•  obsah kurátorovaný významnými 
osobnosťami nielen slovenskej 
architektúry

•  aktuálne informácie z diania na domácej 
architektonickej scéne

•  teoretické štúdie, recenzie kníh, výstav 
a ďalších podujatí z oblasti architektúry 
a inej kultúry

Jedinečná možnosť odbornej 
prezentácie pre: 
•  stavebníctvo
•  predajcov materiálov a technológií  

pre architektúru
•  výrobcov a predajcov dizajnérskych 

produktov a nábytku

Profil čitateľa:   
•  architekti a projektanti  

zo Slovenska a Čiech
Distribúcia:  
• predplatitelia, voľný predaj v SR a ČR
Náklad:  
• 3000 kusov
Periodicita:  
• 4krát ročne
Ročník:   
• 27.
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3/2022
GENERÁCIA Y
Nové tváre, odvážne debuty – prieskum novej 
generácie architektov. Ako vnímajú súčasnú 
slovenskú architektúru? Čo ich motivuje a kto sú ich 
vzory? Čo im dalo štúdium? Na čom im v architektúre 
najviac záleží? Aké sú ich prvé samostatné diela? 
A čím chcú prispieť k lepším zajtrajškom? 

Produkty & technológie

digitálne nástroje a softvéry pre architektov, 
kancelárska technika, kancelársky nábytok, 
osvetlenie a ozvučenie kancelárskych priestorov, 
bezpečnostná technika, smart technológie  

TLAČ  22. 9. 2022

DISTRIBÚCIA  29. 9. 2022

1/2022

KONTINUUM
Nebúrať, starať sa, pestovať, zveľaďovať! 
Rekonštrukcie, konverzie, architektonický 
aktivizmus. Stratégie obnovy pamiatok, 
hľadanie kontinuity stavebnej kultúry.

Produkty & technológie

fasády, steny, stropy, podlahy, strechy, omietky, 
izolácie, obklady, farby  

TLAČ  22. 2. 2022

DISTRIBÚCIA  1. 3. 2022

2/2022
DETAIL
Celok je menší ako súčet jeho častí.

Niekedy sú rovnako a možno aj viac dôležité 
ako celkový koncept či metóda čiastkové 
riešenia a ich zpracovanie. Ako povedal Mies: 
„Boh je v detailoch.“

Produkty & technológie
stavebné materiály, stavebné technológie, 
materiály – drevo, kov, sklo, keramika; obklady 
a dlažby 

TLAČ  26. 5. 2022
DISTRIBÚCIA  2. 6. 2022

4/2022
MESTO
Je urbanizmus naozaj v kríze a budúcnosť 
miest riadi územné plánovanie? V akej 
kondícii je súčasný slovenský urbanizmus 
a kto sú jeho kľúčové osobnosti?  
Akú autoritu majú slovenskí urbanisti  
v procesoch plánovania miest?    

Produkty & technológie

verejný priestor – mobiliár, vonkajšie 
osvetlenie, vonkajšie dlažby, prvky 
verejného priestoru, zariadenie parkov  
a záhrad, fasádne systémy, okná, dvere 

TLAČ  24. 11. 2022

DISTRIBÚCIA  1. 12. 2022

EDIČNÝ PLÁN NA ROK 2022
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FORMÁTY A CENY INZERCIE ROK 2022

KLASICKÁ KOMERČNÁ PREZENTÁCIA
Ceny platia od: 1. 1. 2022.

• dvojstrana ........................................................................................... 3 350 €

• 2. a 3. strana obálky ........................................................................... 2 720 €

• 4. strana obálky  ................................................................................. 2 940 €

• 1. vnútorná strana  ............................................................................. 2 520 €

• bežná strana  ...................................................................................... 2 000 €

• 1/2 strany  ........................................................................................... 1 260 €

•  vstup do rubriky „Novinky pre architektov a projektantov“ 
(text v rozsahu max. 800 znakov + 1 orázok)  .................................... 470 €

• zápis do hlavičky pri prezentácii konkrétnej stavby  ......................... 240 €

• Príplatok za požadované umiestnenie: 10 % z ceny komerčnej prezentácie.

• Ceny sú uvedené pri kompletne dodaných podkladoch.

•  Za vyhotovenie grafického návrhu v grafickom štúdiu vydavateľstva  
je poplatok 70 € (uvedená cena zahŕňa vyhotovenie max. 2 grafických  
návrhov a max. 2 grafické korektúry).

•  Možnosť komerčnej prezentácie na webstránke časopisu ARCH 
www.arch.sk.

• Ceny sú uvedené bez DPH.

VKLADANÁ A ŠPECIÁLNA KOMERČNÁ PREZENTÁCIA
• Individuálna cenová ponuka

TECHNICKÉ PARAMETRE 
• Hotový inzerát vo formáte PDF a v CMYK + spadávka 5 mm
•  Ak sa bude vyrábať v našom grafickom štúdiu, potrebujeme obrázky  

v tlačovej kvalite, vo veľkom rozlíšení (DPI), logo v krivkách  
a vo formáte PDF alebo AI (výnimočne vo formáte SWG, CDR, JPEG, PNG).

460 x 320 mm
(+ 5 mm spadávka)

230 x 320 mm
(+ 5 mm spadávka)

v. 99 x 284 mm; š. 200 x 141 mm
(+ 5 mm spadávka)
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1/2
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STORNO POPLATKY
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť, doručením písomného odstúpenia spoločnosti (Nakladatelství FORUM s.r.o.,organi-
začná zložka), ak odstúpi zákazník od zmluvy, v lehote: 
 a)  viac než deväť (9) mesiacov pred plánovaným dňom vydania média / uskutočnenia konferencie, v ktorom malo byť 

plnenie, prislúcha spoločnosti odstupné vo výške 50% ceny objednaného plnenia
 b)  deväť (9) až sedem (7) mesiacov pred plánovaným dňom vydania média / uskutočnenia konferencie, v ktorom malo 

byť plnenie, prislúcha spoločnosti odstupné vo výške 70% ceny objednaného plnenia
 c)  šesť (6) až dva (2) mesiace pred plánovaným dňom vydania média / uskutočnenia konferencie, v ktorom malo byť 

plnenie, prislúcha spoločnosti odstupné vo výške 90% ceny objednaného plnenia
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KONTAKTY

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Seberíniho 1, Bratislava 821 03

Mobil: 
+421 918 686 455
+421 905 723 198
+421 915 792 662

E-mail: 
obchod@eurostav.sk

www.casopiseurostav.sk

www.eurostav.sk

www.arch.sk

www.forum-media.com


