
POZVÁNKA

na 18. konferenciu

Teória a konštrukcie
pozemných stavieb

KVALITA A ŽIVOTNOS  
 BYTOVÝCH DOMOV   

sprievodné podujatie 
32. medzinárodného stavebného ve trhu CONECO 2011

30. MARCA 2011 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.



Organizátor:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

v spolupráci:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos  

len Zväzu slovenských vedecko-technických spolo ností

INCHEBA a.s.

Vás pozývajú na

18. konferenciu 

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

KVALITA A ŽIVOTNOS  BYTOVÝCH DOMOV

Sprievodné podujatie 32. medzinárodného stavebného ve trhu CONECO 2011

Cie om konferencie je sprístupni  širokej odbornej verejnosti najnovšie poznatky o fyzic-
kom stave fondu bytových domov, potrebe uskuto ovania obnovy a stavebných úprav, 
poskytnú  poznatky o postupoch a metódach zabezpe ovania kvality realizovaných prác, 
ktorými sa dosiahne pred ženie životnosti existujúcich budov, ale aj predpokladanej život-
nosti nových budov, informova  o podmienkach na vylú enie nedostatkov znižujúcich úžit-
kové vlastnosti a bezpe nos  pri užívaní poskytnutím výsledkov zistení z inšpek nej innos-
ti aj preto, lebo je lepšie u i  sa na cudzích chybách ako na vlastných. 

Cie ová skupina:
autorizovaní inžinieri a architekti, projektanti, pracovníci stavebných úradov, a štátnej správy 
bytových odborov, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúci, zhotovite-
lia stavieb, zástupcovia miest a obcí, správcovia budov, zástupcovia bytových družstiev, zá-
stupcovia spolo enstiev vlastníkov, súdni znalci, pracovníci výskumu a vývoja, pedagogickí 
pracovníci stredných a vysokých škôl.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania lenov SKSI v odbor-
nej 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.l/Fax: + 421 2/50207650
e- mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

Prípravný výbor:
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., predseda Slovenská komora stavebných inžinierov
Ing. Anton Novotný, riadite , Združenie pre zatep ovanie budov, 1. podpredseda Slovenská 
stavebná vedecko-technická spolo nos
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD, Stavebná fakulta STU v Bratislave, estný prezident Cech stre-
chárov
Ing. Alena Ohradzanská, riadite ka odboru stavebníctva
Ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fa-
kulta STU v Bratislave, 2.podpredseda Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riadite ka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. 
predsední ka, Združenie pre zatep ovanie budov
Ing. arch Elena Szolgayová, riadite ka odboru bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD. dekanka, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Ing. Eugénia Kiselyová, tajomní ka, Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos

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 Nový Most, odtia  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 2011.

Úhrada ú astníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Uzávierka prihlášok je 25. 3. 2011.



18. konferencia
Teória a konštrukcie pozemných stavieb

KVALITA A ŽIVOTNOS  OBYTNÝCH BUDOV

Sprievodné podujatie 32. medzinárodného stavebného ve trhu CONECO 2011

PROGRAM

 9.00 – 10.00 Registrácia ú astníkov

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

 10.05 Podpora rozvoja bývania v právnych predpisoch SR
Ing. arch. Elena Szolgayová, riadite ka odboru bytovej politiky mestského 
rozvoja Ministerstvo dopravy a výstavby regionálneho rozvoja SR

 10.25 Odraz právnych predpisov na kvalitu stavieb
Ing. Anton Novotný, Združenie pre zatep ovanie budov 

 10.45 Nové trendy a riešenia farebnosti pri obnove existujúceho 
bytového fondu
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Fakulta architektúry STU 
v Bratislave

 11.05 Prestávka – ob erstvenie

 11.20 Nové trendy navrhovania bytových domov
doc.Ing.arch. Andrea Bacová, PhD., Fakulta architektúry STU 
v Bratislave

 11.40 Podmienky a požiadavky na znižovanie potreby energie v budovách 
na bývanie
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav 
stavebný, n.o.

 12.00 Architektonická identita energeticky úsporných budov
prof. Ing. arch. Robert Špa ek, CSc, Ing. arch. Lukáš Šíp

 12.20 Po ud ajšia prestávka – obed

 13.00 Spo ahlivos  a životnos  stavebných materiálov a konštrukcií
prof.Ing. Tibor urica, PhD., Vysoká škola bezpe nostného manažérstva 
v Košiciach

 13.20 Životnos  panelových bytových domov - o hrozí obvodovým 
pláš om?
Ing. Peter Briatka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.



 13.40 Vybrané problémy zhotovovania striech ovplyv ujúce ich kvalitu 
a životnos
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

 14.00 Zabudovanie otvorových konštrukcií a ich životnos
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

 14.20 Vybrané problémy vystupujúcich konštrukcií z poh adu statickej 
bezpe nosti
Ing. Vladimír Búš, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

 14.40 Konštruk né a materiálové riešenie obnovy a výstavby balkónov 
a lodžií
Ing. Juraj Schiffer, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

 15.00  Naj astejšie nedostatky pri výstavbe nových bytových domov
Ing. Roman Hore ný, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

 15.20 Nedostatky pri zatep ovaní nových a obnovovaných budov na býva-
nie
Ing. Štefan Král, PhD.,Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

 15.40 Kvalita a životnos  zdravotnotechnických inštalácií v nových a ob-
novených budovách
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

 16.00 Vybrané problémy vykurovacích sústav obnovených a nových byto-
vých domov
Navrhovanie, realizácia
doc. Ing. Ján Takács, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave

 16.20 Diskusia

 17.00 Ukon enie konferencie

POKRA OVANIE PROGRAMU



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA .z. 2011-01

Názov akcie
18. konferenci

Teória a konštrukcie pozemných stavieb
 KVALITA A ŽIVOTNO  BYTOVÝCH DOMOV

Meno a priezvisko, titul

Firma

Ulica PS Obec

Funkcia vo firme e-mail

Tel. Fax íslo ú tu

I O I  DPH

Spôsob realizácie platby                                        prevodom na ú et

Ú astnícky poplatok Bez DPH

Základný ú astnícky poplatok 50,- € (CONECO 2011)

len - SStVTS, SKSI, znížený poplatok 45,- € (CONECO 2011)

Storno podmienky Ako sa registrova
Organizátor si vyhradzuje právo zruši  akciu. 
V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený 
klientovi v plnej výške. Klient môže zruši  
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 prihláseného 
ú astníka sa môže zú astni  náhradník.

Vyplnenú prihlášku vo všetkých kolonkách, vo 
vlastnom záujme pre vystavenie da ového do-
kladu, zašlite do 25. 3. 2011 t.j. 5 dní pred termí-
nom konania na sekretariát akcie poštou, faxom, 
e-mailom stav@zsvts.sk.

Da ový doklad obdržíte do 15 dní od zaplatenia, 
alebo v de  realizácie akcie.

Nie sme platcami DPH.

Sekretariát akcie  Bankové spojenie

Slovenská stavebná vedecko-technická 
spolo nos
Koce ova 15, 815 94 Bratislava 1
Tel./Fax: 02/502 076 50
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

Všeobecná úverová banka a.s.
SLOV. STAV. VED.-TECH.SPOL.

íslo ú tu:1376185351/0200
Pobo ka Dulovo nám. 1, Bratislava 2
Var. symbol pri platbe prevodom: 2011-01, 
meno, priezvisko ú astníka, podnik
I O:603198            DI :2021419950
SWIFT SUBASKBX
IBAN SK 41 0200 0000 0013 7618 5351

Meno a podpis 
objednávate a Dátum

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

SStVTS



Plán podujatia na rok 2011:
Slovenská stavebná vedecko-technická spolo nos

1. 16. medzinárodná konferencia
 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2011
 Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy
 Termín: 5. - 6. 5. 2011 Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel PATRIA
 Odborní garanti: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
   Technický a skúšobný ústav stavebný n.o, SR
   Ing. Ji í Šála, CSc.
   ÁLA - MODI , R

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: ..........................................................



Usporiadatelia:

Generálny partner konferencie:

Mediálna spolupráca:

www.abcinterier.sk www.domabyt.sk

www.eurostav.sk

ve ř e j n ý c h  b u d o v   
interiér
veřejných budov

www.fasady.mise.cz

Stavebná 
Revue ®

www.inenergoeco.sk www.sksi.sk

www.podnikam.sk
informa né centrum pre podnikate ov

www.asb.sk

www.stavebne-noviny.sk

www.spravcovstvol.eu
www.voc.sk

www.stavebnehmoty.sk www.stavebnictvoabyvanie.sk

www.stavebny-trh.sk

www.topstavebne.sk www.zsvts.sk

www.archinet.sk


