Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
prezident

Bratislava, 6. októbra 2016
list č.45/2016
Vážený člen ZSPS,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia vyhlásilo v tomto roku
už 22. ročník celoštátnej súťaže realizovaných stavieb Stavba roka 2016. Do súťaže je možné prihlásiť
stavby na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 30.4.2015 do 30. 11.2016. Vyhlásenie
výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční formou slávnostného Gala večera za účasti
významných osobností spoločenského a profesijného diania v oblasti stavebníctva na Slovensku v úvodný
večer veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA 22. marca 2017 o 19:00. Vyhlásenie výsledkov vysiela RTVS
v priamom prenose na rtv:2.
V prípade prihlásenia vašej stavby do súťaže máte možnosť profitovať na:
1. kontinuálnom uvádzaní stavby na webstránke STAVBA ROKA v časti „Prihlásené stavby“ a na
www.zoznam.sk, a v médiách mediálnych partnerov súťaže (ASB, EUROSTAV, SaB, zoznam.sk
a ďalší),
2. poskytnutí zľavy (až do výšky 50%) zo strany mediálnych partnerov pri objednávke reklamných
plôch osobitne pre prihlasovateľov súťaže v printových, resp. elektronických médiách,
3. uvádzaní stavby a prihlasovateľa (projektanta, zhotoviteľa, stavbyvedúceho, stavebný dozor) v
dokrútkach počas Gala večera a pre TV prenos,
4. slávnostnom otvorení výstavy všetkých stavieb po ukončení Gala večera, za účasti partnerov
a pozvaných hostí,
5. prezentácii ocenených stavieb – na osobitných paneloch,
6. prezentácii všetkých stavieb na sérii stavebných výstav a veľtrhov v Bratislave, Prahe a Brne,
7. prezentácii všetkých stavieb v katalógu zasielanom spolu s pozvánkami na Gala večer STAVBA
ROKA 2016, spoločne s logami partnerov, mediálnych partnerov a organizátora na osobitných
stranách.
Veríme že Vás ponuka zaujala a že sa so svojou stavbou zúčastníte prestížnej súťaže STAVBA
ROKA 2016. Vyplnené prihlášky zasielajte na adresu Združenia ABF Slovakia do 31.10.2016. Podrobné
informácie získate na www.stavbaroka.eu .
S pozdravom a úctou,

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, tel.: 02/436 33 263, email: sekretariat@zsps.sk

