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CONECO 2013

10. APRÍLA 2013 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.

Organizátor:
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Spolupráca:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
INCHEBA a.s.
Vás pozývajú na
20. medzinárodnú konferenciu

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, mobil
0915 241 438
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. Anton Novotný, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Daša Kozáková, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Ing. Patrik Ševčík, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Organizačné pokyny:

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

NOVÉ PREDPISY NA STAVEBNÉ VÝROBKY
PRE OBNOVU A VÝSTAVBU BUDOV

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 Most SNP, prestup na autobus č. 88,
vystúpiť na Einsteinovej ulici pri Inchebe.

Sprievodné odborné podujatie 34. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2013

Vstup do areálu INCHEBA preukázaním pozvánky a podľa prezentačného zoznamu
prihlásených účastníkov.

10. apríl 2013 (10.00 - 17.00)

Každý účastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO 2013.

Expo Club Incheba
Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi v oblasti navrhovania a zhotovovania stavieb, ktorých účinnosť je od 1. januára 2013 a s novými právnymi
predpismi o stavebných výrobkoch, ktorých platnosť je od 1. júla 2013. Cieľom je oboznámiť
účastníkov so zmenami, ktoré nadväzne na nové predpisy ovplyvnia proces posudzovania
a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov (posudzovanie parametrov, doteraz preukazovanie zhody), ale aj obsah a rozsah dokumentácie o stavebných výrobkoch
pri ich uvádzaní na trh a dokladovanie parametrov stavebných výrobkov v projektovej dokumentácii pre výstavbu a zmeny stavieb.
Cieľová skupina:
výrobcovia ETICS a komponentov ETICS, komponentov plochých strešných konštrukcií a
otvorových konštrukcií, projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúci, odborne spôsobilé osoby na energetickú hospodárnosť budov, pracovníci štátnej správy, zástupcovia miest a obcí, dodávatelia stavieb nových
a obnovovaných, zhotovitelia ETICS, zástupcovia zhotoviteľov plochých strešných konštrukcií a zhotovitelia zabezpečujúci zabudovanie a výmenu otvorových konštrukcií, správcovia
budov, zástupcovia bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.
Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Uzávierka prihlášok je 5. apríla 2013.

20. medzinárodná konferencia
Teória a konštrukcie pozemných stavieb

POKRAČOVANIE PROGRAMU
•

Skúsenosti zo skúšania stavebných výrobkov, komponentov
a konštrukcií obvodových a strešných plášťov
Ing. Patrik Ševčík, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Navrhovanie a skúšanie kotvenia tepelnoizolačných systémov
ETICS podľa STN 73 2902: 2012
Ing. Peter Briatka, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Požiadavky na posúdenie a overenie nemennosti parametrov
a vyhlásenie o parametroch otvorových konštrukcií
Ing. Ladislav Lósy, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Skúsenosti zo skúšania otvorových konštrukcií a ich komponentov v procese preukazovania zhody a požadované zmeny
Mgr. Tibor Skákala, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Požiadavky na posúdenie a overenie nemennosti parametrov
a vyhlásenie o parametroch tepelných izolácií ako komponentov
ETICS a strešných plášťov
Ing. Anna Pauliková, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

NOVÉ PREDPISY NA STAVEBNÉ VÝROBKY PRE OBNOVU A VÝSTAVBU BUDOV

PROGRAM
10.00 – 12.30

•

Otvorenie a príhovor k 60. výročiu TSÚS na stavebnom trhu
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a návrh nového zákona o stavebných výrobkoch
Ing. Katarína Bzovská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR

•

Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
Ing. Rudolf Kyška, CSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Posuzování shody stavebních výrobků v ČR
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, TZÚS Praha, ČR

•

•

Nové úlohy v oblasti energetickej hospodárnosti budov
Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Požiadavky na posúdenie a overenie nemennosti parametrov
a vyhlásenie o parametroch strešných asfaltových pásov
Ing. Slávo Ondik, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Požiadavky na posúdenie a overenie nemennosti parametrov
a vyhlásenie o parametroch strešných fólií
Ing. František Halčin, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Vývoj tepelnotechnických požiadaviek na obvodové plášte,
strešné plášte a otvorové konštrukcie nových a obnovovaných
budov podľa STN 73 0540-2: 2012
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Diskusia
12.30 – 13.30

Obedňajšia prestávka

13.30 – 17.00

•

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vs. preukazovanie zhody stavebných výrobkov v podmienkach platnosti
nových právnych predpisov
Ing. Daša Kozáková, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Skúsenosti a nové požiadavky v technickom osvedčovaní stavebných výrobkov s dôrazom na ETICS
Ing. Dana Bellušová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

•

Vybrané problémy ETICS. Akustické požadavky.
Ing. Václav Hadrava, TZÚS Praha, ČR

Diskusia
Závery a ukončenie konferencie

Plán podujatí na rok 2013
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

č.z. 2013-01

SStVTS
Názov akcie

20. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
NOVÉ PREDPISY NA STAVEBNÉ VÝROBKY PRE OBNOVU
A VÝSTAVBU BUDOV, 10. APRÍLA 2013 BRATISLAVA INCHEBA

Meno a priezvisko, titul
Firma
Ulica

PSČ

Tel.

2. konferencia
OBNOVA STAVIEB Z POHĽADU STAVEBNÉHO DOZORU 2013
Odborný garant: Ivan Pauer
SAZDARS
Termín: 24.10.2013 Bratislava

Obec

Funkcia vo firme

e-mail
Fax

IČO

1. 17. medzinárodná konferencia
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2013
Energetická hospodárnosť budov - Výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov
do roku 2020
Odborní garanti: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Ing. Jiří Šála, CSc.
Ing. Jiří Šála, CSC- MODI, ČR
Termín: 16. - 17.5.2013, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel Patria

Číslo účtu
IČ DPH

Spôsob realizácie platby

prevodom na účet

Účastnícky poplatok

Bez DPH

Základný účastnícky poplatok

65,- €

CONECO 2013

Člen - SStVTS, SKSI, znížený poplatok

55,- €

CONECO 2013

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 dokladu, zašlite do 5.4.2013 t.j. 5 dní pred termínom 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: 2013-01,
meno, priezvisko účastníka, podnik
IČO:603198
DIČ:2021419950
SWIFT SUBASKBX
IBAN SK 41 0200 0000 0013 7618 5351

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

Meno a podpis
objednávateľa

Dátum

Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Tajomníčka:
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 č. ...................................................... a žiadam poslať program:
Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................
Firma: ............................................ Adresa: ................................................. PSČ .................
Tel./Fax: ......................................................... e-mail: ............................................................
Odborné zameranie: ...............................................................................................................
Dátum: ............................................... Podpis: ..........................................................

