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* pre viacerých poslucháčov je možnosť prihlášku kopírovať alebo vytlačiť  online    
   na www.cechstrecharov.sk 
 
* rokovacím jazykom sympózia je slovenský a český jazyk 
 
* pri príležitosti konania sympózia bude vydaný zborník, ktorý bude obsahovať súbor 
   aktívnych vystúpení - prednášok odborníkov vrátane firemných reklám a zoznamu  
   členov Cechu strechárov Slovenska 
 
* príspevky môžu byť uverejnené v zborníku aj v anglickom, nemeckom alebo  
   ruskom jazyku so slovenským abstraktom 
 
* ponúkame prezentáciu na stolíkoch a vlastných paneloch, distribúcia 
   propagačných materiálov počas sympózia poslucháčom je možná jedine 
   pri objednaní prezentácie na stolíkoch  
 
* umiestnenie propagačnej tabule firmy v priestoroch konania sympózia    
   v kongresovej sále je možné po dohode s usporiadateľom  
 
* výška účastníckeho príspevku je stanovená dohodou medzi usporiadateľom  
   a poslucháčom sympózia v zmysle platných predpisov 
 
* pri neúčasti prihláseného je možná účasť náhradníka, príspevok sa nevracia 
 
* ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne, kontakt na recepciu hotela  
   City Hotel Bratislava, TEL: +421-2-206 06 150 
 
* parkovanie je možné na stráženom parkovisku City Hotel Bratislava, poplatok si  
   účastníci hradia individuálne 
 
* dopravu na miesto konania sympózia si poslucháči zabezpečujú individuálne,  
   v Bratislave je výhodné použiť dopravu električkou i trolejbusom (smer Ružinov) 
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TYP SYMPÓZIA 
 

20. ročník Bratislavského medzinárodného sympózia o strechách  
 

TERMÍN 
 

27. – 28. 11. 2013 (streda, štvrtok) 
 

USPORIADATELIA 
 
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA 
                    a 
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  
BRATISLAVA STAVEBNÁ FAKULTA 
 

HLAVNÁ TÉMA 
 

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY STRIECH BUDOV 
 

Želaním užívateľov budov, ako aj ich zhotoviteľov, by malo byť, aby všetky strechy 
boli kvalitné. Je to tak aj v skutočnosti?  
Postoj investorov k tomuto vôbec nenasvedčuje, čoho potvrdením je už forma 
výberových konaní. Aby sme požiadavku kvality vedeli splniť, je nutné mať teoretické 
a praktické vedomosti podložené skúsenosťami. Univerzálny „odborník – vševedec“ 
pre celú oblasť striech budov, v súčasnosti pri meniacej sa materiálovej základni, 
prakticky nemôže existovať. Preto je nutné získavať nové poznatky o strechách 
budov, ktoré prispejú k zvýšeniu ich kvality. Jednou z ciest získavania vedomostí je aj 
účasť na sympóziu. 
 

CIEĽ SYMPÓZIA 
 
Usporadúvaný cyklus Bratislavských sympózií o strechách je významnou podporou 
poskytovania najnovších poznatkov širokej verejnosti. Prepája teoretické poznatky so 
skúsenosťami z praxe. Pomáha nadobúdať orientáciu v problematike navrhovania, 
realizácie a údržby v oblasti zastrešenia budov. 
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CIEĽOVÁ SKUPINA 
 
Projektanti, autorizovaní inžinieri a architekti, výrobcovia komponentov, zhotovitelia, 
technické dozory, investori budov, správcovia budov, vlastníci budov, pracovníci 
stavebných úradov, zástupcovia stavebných bytových družstiev a spoločenstiev 
vlastníkov bytov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl  a vysokých škôl, 
pracovníci vedy a výskumu, študenti a široká verejnosť. 

 
MIESTO KONANIA 

 
City Hotel Bratislava  
Kongresová sála 
Seberíniho 9, 821 04 Bratislava 2 
www.cityhotelbratislava.sk 

 
ORGANIZAČNÝ GARANT 

 
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA 
Ivanská cesta 27 
821 04 Bratislava 22 
 
T/F: +421-2-4342 6259 
cechstrecharov@cechstrecharov.sk 
www.cechstrecharov.sk 

 
ODBORNÝ GARANT 

 
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD 
Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta  
Radlinského 11 
813 68 Bratislava 1 
 
T: +421-2-5927 4463 
F: +421-2-5292 0482 
jozef.olah@stuba.sk 


