Pozvánka

Fórum slovenského
stavebníctva 2022
Odborná konferencia Zväzu stavebných
podnikateľov Slovenska

25. 10. 2022 | 9.00 – 14.00 h
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava
Organizátori a odborní garanti:

Spoluorganizátori:

Mediálni partneri:

V spolupráci s projektom:

Partneri:

GreenDeal4Buildings

Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Technického a skúšobného ústavu
stavebného, n. o., resp. na ich webových stránkach a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov
nájdete na ich webových stránkach www.zsps.sk a www.tsus.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

CIELE PODUJATIA
»
»
»
»

Zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami
Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou
Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov
Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby

PODUJATIE JE URČENÉ
Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu,
primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem,
zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.
Registračný formulár nájdete na: www.zsps.sk/fss2022

PROGRAM PODUJATIA (moderátor: Roman Bomboš)
08:30 – 09:00
09:00 – 09:05
09:05 – 09:55

09:55 – 10:05
10:05 – 11:00

11:00 – 11:10
11:10 – 12:10

12:10 – 13:00
13:00 – 13:50

Prihlasovanie a príchod účastníkov
Otvorenie konferencie
1. PANEL: Výzvy pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody
• Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) v stavebnom priemysle, nutná spolupráca
s finančným sektorom
• Pretvorenie opatrení prijatých zo strany EÚ do praxe
• Financovanie formou komunitných projektov
• Participatívne financovanie a ďalšie finančné inovácie na zvýšenie rozsahu finančných prostriedkov
k dispozícii na obnovu budov
• Energetická chudoba
• Nový dizajn trhu s elektrinou (vznik energetických spoločenstiev, obnoviteľné zdroje elektrickej energie,
noví hráči na trhu s elektrinou napr. agregátori, rozvoj nových energetických služieb)
Prestávka
2. PANEL: Pripravenosť stavebníctva na zvýšené požiadavky obnovy budov
• Dostupnosť stavebných kapacít
• Profesijné a kvalitatívne zabezpečenie stavebných prác obnovy
• Dostupnosť stavebných materiálov a konštrukcií
• Zabezpečenie energetickej nezávislosti budov
Prestávka
3. PANEL: Verejné obstarávanie inovatívnych riešení nielen v stavebníctve
• Má zmysel obstarávať inovácie najnižšou cenou?
• Skúsenosti z Holandska s obstarávaním inovácií – expert z Holandska
• Praktické príklady obstarávania inovácií zo zahraničia a z domáceho prostredia formou panelovej diskusie
Obed
4. PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2022 (verejná časť 37. VZ ZSPS)
• Stavebná legislatíva (nový stavebný zákon, certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb)
• Bytová politika
• Vývoj cien v stavebníctve
• Vystúpenia sociálnych partnerov

V diskusných paneloch budú účastní poprední odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia. Účasť na fóre je bezplatná.

VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLASOVANIE NÁJDETE NA

WWW.ZSPS.SK/FSS2022

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 903 434 038
prezident@zsps.sk
www.zsps.sk

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 948 631 509
malina@zsps.sk
www.zsps.sk

