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V poslednom  období m ôžem e byť svedkam i zásadnej prem eny klasického 
m odelu vedeckej a odbornej kom unikácie. Začiatkom  21. storočia 
konečne už aj na Slovensku prežívam e prudký rozvoj kom unikačných 
technológií, predovšetkým  internetu, ktoré so sebou prinášajú doteraz 
nepredstaviteľné m ožnosti aj v oblasti šírenia vedeckých a odborných 
publikácií. Vydávanie elektronických časopisov prostredníctvom internetu   
má niekoľko predností, predovšetkým  lacnú distribúciu a rýchle šírenie 
inform ácii. Ď alej jednotlivé čísla časopisu nie sú spojené s konkrétnou 
inštitúciou um ožňujúcou prístup k nim  a aj preto prinášajú inform ácie 
rozhodne rýchlejšie, um ožňujú väčšiu diskusiu a okam žitú reakciu na 
práce iných špecialistov. U m ožňujú vým enu m yšlienok a inform ácií 
takm er v ”reálnom  čase”, pretože uplynie m álo času od ukončenia 
výskum u či od objavu a publikovania výsledkov.   
Redakčná rada w eb stránky Rozvoj bývania sa preto rozhodla pre využitie 
nových m ožností na vydávanie a distribúciu nového recenzovaného 
vedeckého časopisu, ktorý plánuje vydávať dvakrát do roka. Bude 
distribuovaný prostredníctvom  našej w eb stránky www.rozvojbyvania.sk. 
Je určený pre kom unálnu sféru, pre subjekty pôsobiace v oblasti 
realitného trhu, pre subjekty zaoberajúce sa správou nehnuteľností ako 
aj pre subjekty, ktoré sa venujú výskumu v spomínaných oblastiach. 
Č asopis je určený aj pre študentov, doktorantov a učiteľov vysokých škôl 
so stavebným alebo stavebno-ekonomickým zameraním a pre 
predstaviteľov štátnej správy pôsobiacich v oblasti bytovej politiky. 
 V tohtoročnom  júnovom  čísle sm e sa rozhodli venovať otázkam , ktoré 
napriek tom u, že sa o nich často diskutuje, sú stále aktuálnym i. Sú to 
bývanie a udržateľný rozvoj m iest, neziskové bytové organizácie a obnova 
bytového fondu. Všetky tri okruhy m ajú spoločné  to, že sa zaoberajú 
otázkou bývania a skúmajú ju z rôznych aspektov. Témy uverejnených 
článkov pokrývajú širokú škálu oblastí od energetickej výhodnosti 
nízkoenergetických obytných dom ov až po skúm anie m ožností 
uplatňovania princípov asset m anažm entu v neziskových bytových 
organizáciách.  
Po prečítaní časopisu Vás radi privítam e na našej w eb stránke 
w w w .rozvojbyvania.sk, kde sa po zaregistrovaní m ôžete podeliť o svoje 
kom entáre k jednotlivým  príspevkom  s ostatným i účastníkm i diskusie a s 
členm i redakčnej rady. Tiež m ôžete navrhnúť tem atické okruhy, o 
ktorých by ste radi diskutovali. N ajzaujím avejšie príspevky uverejním e v 
budúcom  čísle. 
Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri čítaní nového čísla a teším  sa na 
Vaše kom entáre. 
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