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Organizátor:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Spolupráca:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Slovenská komora stavebných inžinierov,

 Fakulta architektúry STU v Bratislave,
Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos

len Zväzu slovenských vedecko-technických spolo ností

Vás pozývajú na

22. odbornú konferenciu
pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Teória a konštrukcie pozemných stavieb
OD ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OBNOVY BUDOV 

PO REALIZÁCIU
sprievodné podujatie 36. medzinárodného stavebného ve trhu CONECO 2015

25. marca 2015 
EXPO Club INCHEBA a.s.

Cie om konferencie je oboznámi  projektantov, stavebných inžinierov a architektov, záro-
ve  aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyve-
dúcich, zástupcov miest a obcí, dodávate ov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových 
družstiev a spolo enstiev vlastníkov bytov s podmienkami, technickými predpismi a možný-
mi postupmi pri obnove existujúcich budov uplatnením dodato nej tepelnej ochrany najmä 
obvodových pláš ov budov aj pre zlepšenie architektonického vzh adu budov. 

Cie ová skupina:
Cie ovú skupinu tvoria stavební inžinieri, architekti, projektanti, odborne spôsobilé osoby 
na energetickú certi  káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových 
družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových 
nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov 
a konštrukcií a alšia odborná verejnos .

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania lenov SKSI
v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Odborná garantka:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o,.

Organiza ná garantka: - sekretariát konferencie:
Ing. Eugénia Kiselyová
Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos
Koce ova 15, 815 94 Bratislava
Tel/ Fax + 421 2 /50207650, e- mail: stav@zsvts.sk, www.zsvts.sk
mobil: 0915241438 

Prípravný výbor:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Zsolt Luká , Zväz stavebných podnikate ov Slovenska
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Regionálne združenie SKSI Bratislava, 
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Anton Novotný, Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos
doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 
Spolok architektov Slovenska

Organiza né pokyny:
Hlavná železni ná stanica: autobus . 93,Zochova ul. prestup na autobus . 80, 

výstup na Einsteinovej ulici pri Inchebe.
Hlavná autobusová stanica: autobus . 70 pod Most SNP, prestup na autobus . 88, 

vystúpi  na Einsteinovej ulici pri Inchebe.
Vstup do areálu INCHEBA preukázaním pozvánky a pod a prezenta ného zoznamu 
prihlásených ú astníkov. 
Každý ú astník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný ve trh CONECO 2015.

Úhrada ú astníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Ú astníkom sa poskytne CD: Postupy a odporú ania správcom a projektantom 
k prevencii, resp. spomaleniu degrada ného procesu pórobetónu v ase. E 05 Úlohy 
1134/A301/2013/MDVRR SR Rekognoskácia fyzického a chemického stavu pórobetónu 
po dlhodobej expozícii v bytových budovách. Bratislava: TSÚS, n.o., 2014.

Uzávierka prihlášok je 23. marca 2015.



Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos
Koce ova 15, 815 94 Bratislava

Tajomní ka:
Ing. Eugénia Kiselyová
Tel./Fax: 02/502 076 50
mobil: 0915 241 438
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA:
Prihlasujem sa na podujatie . ...................................................... a žiadam posla  program:
Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................
Firma: ............................................ Adresa: ................................................. PS  .................
Tel./Fax: ......................................................... e-mail: ............................................................
Odborné zameranie: ...............................................................................................................

Dátum: ...............................................              Podpis: ..........................................................

22. odborná konferencia

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

OD ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OBNOVY BUDOV 
PO REALIZÁCIU

PROGRAM

09.00 Registrácia ú astníkov

10.00 Otvorenie konferencie

 prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., 
Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

10.10 – 12.20 Nové úlohy vyplývajúce zo Stratégie obnovy fondu budov v SR

 Ing. Alena Ohradzanská, 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 Prístupy k transformácii sídlisk, ako sú as  koncepcie vnútorného 
rozvoja mesta 

 doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD., Ing. arch. Karol Gorner, 
Ing. arch. Pavlína Kolcunová, 
Fakulta architektúry STU v Bratislave

 Farebnos  ako sú as  obrazu mesta

 doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., 
Fakulta STU v Bratislave

 Použitie tmavých farieb v povrchových úpravách ETICS – najnovšie 
trendy vo vývoji stavebných materiálov 

 Ing. Petra Chebenová, Baumit spol. s r.o.

 Architektúra budov s takmer nulovou potrebou energie
 Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave 

 Vz ah kvality realizácie architektúry a  nancií pri obnove budov
 Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporite a, a. s. 

 Diskusia

12.20 – 13.00 Obed ajšia prestávka

Plán podujatí na rok 2015
Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos

1. . z. 2015 – 02
 18. medzinárodná konferencia
 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015
 Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie
1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodár-

nos ou budov
2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpe ujúce znižovanie potreby tepla 

na vykurovanie a chladenie 
3. Výpo tové a meracie metódy, tepelnej ochrany budov a kontrola kvality energetických 

certi  kátov
4. Príklady zhotovenia budov s efektívnou tepelnou ochranou
 Sú as ou odborného programu bude prezentácia mladých vedeckých pracovníkov 

a Posterová sekcia k bodom 1.– 4.
Odborní garanti: 

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Ing. Ji í Šála, CSc.
riadite ka TSUS, n.o. ŠÁLA – MODI, R

Organizátori: 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.,
ŠÁLA – MODI, R 
Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos  – len ZSVTS 

Termín: 21. - 22. máj 2015
Miesto: Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, hotel Patria 



POKRAČOVANIE PROGRAMU

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA V. S. 2015-01

Názov akcie

22. ODBORNÁ KONFERENCIA 
TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB

OD ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OBNOVY BUDOV PO REALIZÁCIU CONECO 2015 
BRATISLAVA, 25. MARCA 2015, EXPO CLUB INCHEBA a.s.

Meno a priezvisko, titul

Firma

Ulica PSČ Obec

Funkcia vo firme e-mail

Tel. Fax č. účtu
IBAN, SWIFT

IČO IČ DPH

Spôsob realizácie platby  prevodom na účet

Účastnícky poplatok Bez DPH

Základný účastnícky poplatok 70,- € CONECO 2015

Člen - SStVTS, SKSI, znížený poplatok 63,- € CONECO 2015

Storno podmienky Ako sa registrovať
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. 
V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený 
klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť 
registráciu len písomne, najneskôr však do 10 dní 
pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% 
zo zaregistrovanej ceny. 
Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom 
termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihlásené-
ho účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Vyplnenú prihlášku vo všetkých kolonkách, vo 
vlastnom záujme pre vystavenie daňového do-
kladu, zašlite do 23.3.2015 t.j. 2 dni pred termí-
nom konania na sekretariát akcie poštou, faxom, 
e-mailom stav@zsvts.sk.

Daňový doklad obdržíte do 15 dní od zaplatenia, 
alebo v deň realizácie akcie.

Nie sme platcami DPH.

Sekretariát akcie  Bankové spojenie

Slovenská stavebná vedecko-technická 
spoločnosť
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 1
Tel./Fax: 02/502 076 50, mobil: 0901 241 438
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

Všeobecná úverová banka a.s.
SLOV. STAV. VED.-TECH. SPOL.
Pobočka Dulovo nám. 1, Bratislava 2
Var. symbol pri platbe prevodom: 2015-01, 
meno, priezvisko účastníka, podnik
IČO: 603198   DIČ: 2021419950
SWIFT SUBA SK BX
IBAN SK 41 0200 0000 0013 7618 5351

Meno a podpis 
objednávateľa Dátum

BANKOVÉ POPLATKY HRADÍ ÚČASTNÍK
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas 
s uvedenými podmienkami akcie.

SStVTS

13.00 – 15.30 Nové predpisy v oblasti požiarnej prevencie
 Ing. Jana Morávková, Prezídium hasičského a záchranného zboru SR

 Nové predpisy v oblasti obnovy obvodových plášťov zhotovením 
zateplenia pomocou ETICS

 prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

 Aktuálne podmienky na vydávanie licencií pre zhotoviteľov 
na zabudovanie ETICS a otvorových konštrukcií

 Ing. Daša Kozáková, Ing. Milan Šebo, 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

 Stanovenie fyzického a chemického stavu pórobetónu 
ako nevyhnutná súčasť obnovy bytových budov

 Ing. Ivan Janotka, PhD., Ing. Michal Bačuvčík, 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

 Príčiny tvorby rias a ich odstránenie na obnovovaných budovách
 doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., 

Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave

 Výber materiálov povrchových úprav ETICS – lepšie poruchám 
predchádzať, ako ich opravovať

 Ing. Jan Loukotka, Caparol Slovakia, s.r.o.

 Kapilárne povrchové úpravy a využitie biocídov v povrchových 
úpravách

 Ing. Mária Hlavinková, 
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova

 Diskusia

15.30  Záver konferencie

15.30 – 16.30 25. výročie vzniku ZSVTS – Odovzdávanie ocenení 
 Ing. Ľubomír Mravec, predseda SstVTS




