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Organizátor: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Spolupráca: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR • Stavebná fakulta 
STU v Bratislave • Fakulta architektúry STU v Bratislave • Slovenská komora stavebných 
inžinierov • Združenie pre zatepľovanie budov • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska 

• Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť • člen Zväzu slovenských 
vedecko-technických spoločností • INCHEBA a.s.

Vás pozývajú na
19. medzinárodnú konferenciu 

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

DVADSAŤ ROKOV ZATEPĽOVANIA NA SLOVENSKU A NOVÉ POŽIADAVKY

Sprievodné odborné podujatie 33. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2012
Cieľom konferencie je oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, odborne spô-
sobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu bu-
dov, pracovníkov štátnej správy, zástupcov miest a obcí, zhotoviteľov stavieb, správcov budov, zástupcov 
bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov s vývojom zatepľovania obvodových plášťov uplatňo-
vaním ETICS počas predchádzajúcich 20 rokov, hodnotením fyzického stavu zabudovaných kontaktných 
tepelnoizolačných systémov, ako aj oboznámiť účastníkov s novými právnymi a technickými predpismi 
a požiadavkami v oblasti preukazovania zhody stavebných výrobkov vrátane ETICS, zabezpečo-
vania sprísnených požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, 
s možnosťami využitia ETICS pri zmene architektonického riešenia budov, so zabezpečovaním požia-
daviek na znižovanie potreby tepla na vykurovanie, s požiadavkami na statickú bezpečnosť a požia-
davkami na protipožiarnu bezpečnosť, s požiadavkami na zhotoviteľov. Príspevky sa budú zaoberať 
poukázaním na najčastejšie nedostatky pri projektovom riešení a pri zhotovovaní zatepľovania 
budov.
Cieľová skupina: autorizovaní inžinieri a architekti, projektanti, pracovníci stavebných úradov, a štát-
nej správy bytových odborov, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúci, zhotovite-
lia stavieb, zástupcovia miest a obcí, správcovia budov, zástupcovia bytových družstiev, zástupcovia 
spoločenstiev vlastníkov, súdni znalci, pracovníci výskumu a vývoja, pedagogickí pracovníci stredných 
a vysokých škôl.
Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii 
Pozemné stavby.

PROGRAM
 9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
 10.00 Otvorenie konferencie
  prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
 10.20 Výsledky uplatnenia zateplenia v SR od r. 1992 a výhľad na ďalšie 

obdobie, Ing. Anton Novotný, Združenie pre zatepľovanie budov
 10.40 Hodnotenie realizovaných zateplených stavieb od r. 1992
  Ing. Roman Horečný, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., 

Ing. Pavol Hlavenka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o
 11.00 Zkušenosti a poznatky ze zateplování budov v ČR
  Ing. Milan Machatka, CSc., Cech pro zateplování budov, ČR
 11.20 Štátna podpora obnovy bytového fondu s dôrazom na jeho 

zatepľovanie
  Ing. Viera Hlaváčová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.40  Diskusia
 12.00 Prestávka – obed
 13.00 Zatepľovanie ako šanca nielen pre životné prostredie
  Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavné mesto SR Bratislava
 13.20 Zatepľovanie ako architektonický problém
  Ing. arch. Pavol Panák, Architekti BKPŠ spol.s.r.o.
 13.40 K farebnosti zatepľovaných budov - príčinné súvislosti zmien 

a princípy riešenia 
  doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

 14.00 Nové právne predpisy v energetickej hospodárnosti budov 
a uplatňovaní ETICS

  Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 14.20 Nové požiadavky na technické riešenie zateplenia budov
  prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
 14.50 Technická norma na mechanické kotvenie ETICS, 

Ing. Peter Briatka, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. 
 15.05 Vplyv dodatočného zateplenia na distribúciu denného osvetlenia 

v budovách, doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 
ústav ekológie a experimentálnej tvorby

 15.20 Diskusia
 15.30 Prestávka - občerstvenie
 15.45 Styk otvorovej konštrukcie a zateplenia obvodového plášťa
  prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. Boris Vavrovič, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 16.00 Styk obvodového plášťa a strešnej konštrukcie, prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., 

Ing. Stanislav Šutliak, Ing. Michal Šida, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 16.15 Poznatky z projektovej prípravy pri zatepľovaní budov
  Ing. Ján Ralbovský, autorizovaný inžinier, prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., 

Slovenská komora stavebných inžinierov
 16.30 Nejzávažnejší chyby a nedostatky při provádení vnějších kontaktních 

zateplovacích systémů (ETICS) v ČR
  Ing. Pavel Svoboda, Cech pro zateplování budov ČR 
16.50  Diskusia
 17.00 Ukončenie konferencie

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

Organizačná garantka – sekretariát konferencie:
Ing. Eugénia Kiselyová, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 
815 94 Bratislava, Tel./Fax: + 421 2/50207650, e-mail: stav@zsvts.sk, www.zsvts.sk

Prípravný výbor:
Ing. Zsolt Lukáč, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Anton Novotný, riaditeľ, Združenie pre zatepľovanie budov, 1. podpredseda Slovenská stavebná 
vedecko-technická spoločnosť
Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná 
fakulta STU v Bratislave, 2. podpredseda Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Ján Ralbovský, autorizovaný inžinier, Slovenská komora stavebných inžinierov
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., predsedníčka, 
Združenie pre zatepľovanie budov
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Ing. Eugénia Kiselyová, tajomníčka, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

Organizačné pokyny:
Hlavná železničná stanica: Autobus č. 93 Zochova ul., prestup na autobus č. 80, výstup na 
Einsteinovej ulici pri Inchebe.
Hlavná autobusová stanica: Autobus č. 70 pod Nový Most, odtiaľ autobus č. 88, vystúpiť na 
Einsteinovej ulici pri Inchebe.

Vstup do areálu INCHEBA preukázaním pozvánky a podľa prezentačného zoznamu prihláse-
ných účastníkov.
Každý účastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO 2012.
Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.
Uzávierka prihlášok je 23. 3. 2012.



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA V.S.2012-01

Názov akcie

19. medzinárodná konferencia 
Teória a konštrukcie pozemných stavieb

 DVADSAŤ ROKOV ZATEPĽOVANIA NA SLOVENSKU 
A NOVÉ POŽIADAVKY, 28.3.2012 Bratislava INCHEBA

Meno a priezvisko, titul

Firma

Ulica PSČ Obec

Funkcia vo firme e-mail

Tel. Fax Číslo účtu

IČO IČ DPH

Spôsob realizácie platby  prevodom na účet

Účastnícky poplatok Bez DPH

Základný účastnícky poplatok 65,- € (CONECO 2012)

Člen - SStVTS, SKSI, znížený poplatok 55,- € (CONECO 2012)

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 prihláseného 
účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Vyplnenú prihlášku vo všetkých kolonkách, vo 
vlastnom záujme pre vystavenie daňového do-
kladu, zašlite do 23. 3. 2012 t.j. 5 dní 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
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

Všeobecná úverová banka a.s.
SLOV. STAV. VED.-TECH.SPOL.
Číslo účtu:1376185351/0200
Pobočka Dulovo nám. 1, Bratislava 2
Var. symbol pri platbe prevodom: 2012-01, 
meno, priezvisko účastníka, podnik
IČO:603198   DIČ:2021419950
SWIFT SUBASKBX
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

Plán podujatia na rok 2012:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

1. Ochrana inžinierskych a pozemných stavieb pred živelnými pohromami 
a ohrozeniami (víchrice,zemetrasenia, záplavy, požiare, vandalizmus)
Medzinárodná konferencia
Odborný garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Spolupráca: Slovenská komora stavebných inžinierov

 Termín: 23. máj 2012, Bratislava
2. Slovenergookno 2012

Odborný garant: doc. Ing. Pavol Panáček, PhD.
Termín: 1. polrok 2012
Miesto: bude určené

3. Obnova stavieb z pohľadu stavebného dozoru
Konferencia 
Odborný garant: Ing. Ivan Pauer, prezident, Slovenská asociácia stavebných dozorov
Spolupráca: Slovenská komora stavebných inžinierov, STOMIX s.r.o. Ing. Petrovičová
Termín: 24. október 2012 Bratislava

4. Ľahké obvodové plášte (tepelná ochrana v zimnom a letnom období)
Medzinárodná konferencia
Odborný garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Spolupráca: FA Schico, Slovenská komora stavebných inžinierov
Termín: 14.11.2012, Bratislava, Dni vedy a techniky

5. Dvadsať rokov rokov sakrálnych stavieb
Prehodnotenie interiérových riešení pre naplnenie religióznych a psychologických poci-
tov vnímania prostredia
Medzinárodná konferencia spojená s výstavkou interiérových doplnkov.
Odborní garanti: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., Fakulta architektúry STU 
v Bratislave, Ing. arch. Ivan Gojdič, Spolok architektov Slovenska
Spolupráca: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov
Termín: 22.11.2012 Bratislava

Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, 815 94 Bratislava

Tajomníčka:
Ing. Eugénia Kiselyová
Tel./Fax: +421 2 502 076 50
mobil: 0915 241 438
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

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

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


