
                                                                                        

 

 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

v spolupráci  

s OZ Združenie pre zatepľovanie budov 
 

 

POZVÁNKA 

NA ODBORNÝ SEMINÁR 

AKTUÁLNE POŽIADAVKY NA OBNOVU 

OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV (ETICS), BALKÓNOV A 

LODŽIÍ  

 

 

 

12. marca 2018 o 10:00 h 

Hotel TENIS vo Zvolene 

 

 



Cieľ odborného seminára: 

 

Cieľom seminára je zhotoviteľom špeciálnych stavebných prác sprostredkovať 

informácie o nových poznatkoch, podmienkach a požiadavkách súvisiacich so 

zabudovaním vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) pri 

obnove   obvodových   plášťov   budov a zabezpečení tepelnotechnických 

požiadaviek na ultranízkonergetickú úroveň výstavby.  

 

Súčasťou významnej obnovy budov je aj obnova balkónov a lodžií. Odborné 

zameranie seminára bude preto zahŕňať aj informácie o balkónových a 

lodžiových systémoch zabudovávaných v rámci odstraňovania systémovej 

poruchy predmetných vystupujúcich konštrukcií. Poskytne sa informácia 

o návrhoch detailov, ale aj správnych technologických postupoch 

zabezpečujúcich požadovanú životnosť obnovených stavebných konštrukcií.   

 

Zameranie problematiky súvisí so zabezpečovaním tepelnej ochrany budov 

obnovovaných na ultranízkoenergtickú úroveň výstavby požadovanú od 1. 

januára 2016. Navrhované riešenie je uplatniteľné aj pri výstavbe nových budov. 

  

OZ  Združenie  pre  zatepľovanie  budov za  účelom  vytvorenia  možnosti 

podrobnejšie spoznať postupy a procesy obnovy obvodových plášťov pomocou 

ETICS a obnovy vystupujúcich konštrukcií budov, vydalo v roku 2017 ďalšie 

dve publikácie, ktoré obdržia účastníci seminára: 
 

• Technická informácia č. 4: Tepelná ochrana obvodového plášťa budov – 

ultranízkoenergetická úroveň výstavby; 

• Technická informácia č. 5: Obnova balkónov a lodžií. 
 

Cieľom je tiež informovať o zmenách v podmienkach udeľovania licencií na 

špeciálne práce zhotovovania ETICS a súvisiacich detailov pri zabudovaní 

otvorových konštrukcií. Návrh Vytvoria sa tak predpoklady zabezpečenia 

splnenia prísnejších požiadaviek na energetickú úroveň výstavby, ale aj 

požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Predbežný program odborného seminára 
 

9.00 - 10.00 Prezentácia 

10.00 - 10.10 Otvorenie – Odborný garant seminára 

10.10 - 10.30 Rozsah zateplených bytových budov v SR do konca roku 

2017 
 Ing. Anton Novotný, OZ  ZPZ 

10.20- 11.00 Požiadavky na zhotovovanie ETICS v ultranízkoenergetic-

kej úrovni výstavby  

 prof. Ing.  Zuzana Sternová, PhD.,  

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

11.00 - 11.30 Zmeny v podmienkach na udeľovanie licencií zhotovovania 

špeciálnych stavebných prác  

 Ing. Daša Kozáková, Technický  a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

  

12.00 - 12.45 Prestávka spojená s občerstvením 

 

12.45 - 13.10 Overovanie komponentov a navrhovaných riešení detailov  

balkónových a lodžiových systémov 
 Ing. Patrik Ševčík, Juraj Hučko,  

 Technický  a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

13.10 - 13.45 Navrhované riešenia detailov balkónových a lodžiových 

systémov 

 Ing. Roman Horečný, Technický  a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

13.45 - 14.00 Podmienky pri zabezpečovaní zhotovovania balkónových 

a lodžiových systémov 

 Ing. Daša Kozáková,  

                               Technický  a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

14.00 - 14.30 Diskusia k predneseným prednáškam 

14.30 - 14.40 Ukončenie seminára 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Informácie pre účastníkov odborného seminára 
 

Miesto konania: Kongresová sála hotela TENIS vo Zvolene 
                                  GPS súradnice – N 48.5664, E 19.1361 

 

V cene účastníckeho poplatku účastníci obdržia publikácie OZ ZPZ:   

1. Technické informácie č. 4: Tepelná ochrana obvodového plášťa budov –   

     ultranízkoenergetická úroveň výstavby; 

2. Technické informácie č. 5: Obnova balkónov a lodžií. 
     

* Cena poskytnutých publikácií zahrnutá v účastníckom poplatku je znížená v porovnaní s ich    

   bežnou predajnou cenou.  

   V prípade záujmu o zakúpenie ďalších kusov publikácií OZ ZPZ priamo na mieste konania 

   seminára bude záujemcom poskytnutá zľava 20 % z bežnej predajnej ceny.  
 

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať:  

- e-mailom na adresu valachova@tsus.sk alebo  

- poštou na adresu Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., sekretariát 

riaditeľky,  Studená 3,  821 04 Bratislava  
 

najneskôr do 6. marca 2018. 
 

Účastnícky poplatok: 60,-  EUR vrátane 20 % DPH 

Účastnícky poplatok obsahuje náklady na organizáciu seminára, 2 publikácie a 

občerstvenie.  

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet č. 

SK37 0200 000000 1670563157 pod variabilným symbolom  č. 10180002  

najneskôr  do  6. 3. 2018.   

Ubytovanie: Organizátori nezabezpečujú ubytovanie pre účastníkov odborného 

seminára. V prípade záujmu si ubytovanie zabezpečia a hradia účastníci sami.  

 

Kontakt na hotel: 

HOTEL TENIS, 

Neresnícka cesta 13 

960 01  Zvolen 

+421 915 988 811 , +421 45 5 322 373 

info@hoteltenis.sk 

 

Odborný garant seminára: 

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu 

stavebného, n. o. (TSÚS, n. o.) a predsedkyňa OZ ZPZ 

 
 

mailto:valachova@tsus.sk
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Záväzná prihláška 

na  odborný seminár 

 

AKTUÁLNE POŽIADAVKY NA OBNOVU OBVODOVÝCH PLÁŠTOV 

(ETICS), BALKÓNOV A LODŽIÍ  
 

12.03.2018, 10.00 – 14.30 

Miesto konania: Hotel TENIS vo Zvolene 

Za našu organizáciu sa seminára zúčastnia: 

Por. č.  Titul, meno, priezvisko 

1  

2  

3  

4  

5  

                

Názov, adresa organizácie: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Tel.: ........................................    E-mail: ......................................................... 

IČO: .......................................     IČ DPH: ......................................................... 

Číslo účtu platiteľa: 

............................................................................................................................. 

Účastnícky poplatok vo výške  60,-€  vrátane 20 % DPH/osoba uhradíme na 

číslo účtu: SK37 0200 000000 1670563157, VS: 10180002 najneskôr do 6. 3. 

2018. 

        

          

        ............................................

                         pečiatka, podpis 

 

Vyplnené záväzné prihlášky zasielajte elektronicky na adresu 

valachova@tsus.sk alebo poštou na adresu Technický a skúšobný ústav 

stavebný, n. o., Studená 3,. 821 04 Bratislava najneskôr do 6. 3. 2018. 
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