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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 spoloþnosĢ
þlen Zväzu slovenských vedecko-technických spoloþností
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 veĐtrhu CONECO 2015
25. marca 2015
EXPO Club INCHEBA a.s.
CieĐom konferencie je oboznámiĢ projektantov, stavebných inžinierov a architektov, zároveĖ aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateĐov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových
družstiev a spoloþenstiev vlastníkov bytov s podmienkami, technickými predpismi a možnými postupmi pri obnove existujúcich budov uplatnením dodatoþnej tepelnej ochrany najmä
obvodových plášĢov budov aj pre zlepšenie architektonického vzhĐadu budov.
CieĐová skupina:
CieĐovú 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 ćalšia odborná verejnosĢ.
Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania þlenov SKSI
v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Odborná garantka:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o,.
Organizaþná garantka: - sekretariát konferencie:
Ing. Eugénia Kiselyová
Slovenská stavebná vedecko-technická spoloþnosĢ
KoceĐova 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 Lukáþ, Zväz stavebných podnikateĐov Slovenska
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Regionálne združenie SKSI Bratislava,
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Anton Novotný, Slovenská stavebná vedecko-technická spoloþnosĢ
doc. Ing. arch. ďubica Vitková, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave,
Spolok architektov Slovenska
Organizaþné pokyny:
autobus þ. 93,Zochova ul. prestup na autobus þ. 80,
výstup na Einsteinovej ulici pri Inchebe.
Hlavná autobusová stanica: autobus þ. 70 pod Most SNP, prestup na autobus þ. 88,
vystúpiĢ na Einsteinovej ulici pri Inchebe.
Hlavná železniþná stanica:

Vstup do areálu INCHEBA preukázaním pozvánky a podĐa prezentaþného zoznamu
prihlásených úþastníkov.
Každý úþastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veĐtrh CONECO 2015.
Úhrada úþastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.
Úþastníkom sa poskytne CD: Postupy a odporúþania správcom a projektantom
k prevencii, resp. spomaleniu degradaþného procesu pórobetónu v þase. 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.

Plán podujatí na rok 2015
Slovenská stavebná vedecko-technická spoloþnosĢ
1. þ. 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 hospodárnosĢou budov
2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpeþujúce znižovanie potreby tepla
na vykurovanie a chladenie
3. Výpoþtové a meracie metódy, tepelnej ochrany budov a kontrola kvality energetických
certi¿kátov
4. Príklady zhotovenia budov s efektívnou tepelnou ochranou
SúþasĢou odborného programu bude prezentácia mladých vedeckých pracovníkov
a Posterová sekcia k bodom 1.– 4.
Odborní garanti:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. JiĜí Šála, CSc.
riaditeĐka TSUS, n.o.
ŠÁLA – MODI, ýR
Organizátori:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.,
ŠÁLA – MODI, ýR
Slovenská stavebná vedecko-technická spoloþnosĢ – þlen ZSVTS

22. odborná konferencia
Teória a konštrukcie pozemných stavieb

OD ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OBNOVY BUDOV
PO REALIZÁCIU

PROGRAM
09.00

Registrácia úþastníkov

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 súþasĢ koncepcie vnútorného
rozvoja mesta

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

doc. Ing. arch. ďubica Vitková, PhD., Ing. arch. Karol Gorner,
Ing. arch. Pavlína Kolcunová,
Fakulta architektúry STU v Bratislave
FarebnosĢ ako súþasĢ obrazu mesta

Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoloþnosĢ
KoceĐova 15, 815 94 Bratislava
Tajomníþka:
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 þ. ...................................................... a žiadam poslaĢ program:
Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................
Firma: ............................................ Adresa: ................................................. PSý .................
Tel./Fax: ......................................................... e-mail: ............................................................
Odborné zameranie: ...............................................................................................................
Dátum: ...............................................

Podpis: ..........................................................

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
VzĢah kvality realizácie architektúry a ¿nancií pri obnove budov
Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteĐĖa, a. s.
Diskusia
12.20 – 13.00

ObedĖajšia prestávka

POKRAýOVANIE PROGRAMU
13.00 – 15.30

Nové predpisy v oblasti požiarnej prevencie
Ing. Jana Morávková, Prezídium hasiþského a záchranného zboru SR
Nové predpisy v oblasti obnovy obvodových plášĢov zhotovením
zateplenia pomocou ETICS
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Aktuálne podmienky na vydávanie licencií pre zhotoviteĐov
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 súþasĢ obnovy bytových budov
Ing. Ivan Janotka, PhD., Ing. Michal Baþuvþík,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Príþiny tvorby rias a ich odstránenie na obnovovaných budovách
doc. Ing. Naća Antošová, PhD.,
Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Výber materiálov povrchových úprav ETICS – lepšie poruchám
predchádzaĢ, ako ich opravovaĢ
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. výroþie vzniku ZSVTS – Odovzdávanie ocenení
Ing. ďubomír Mravec, predseda SstVTS

