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Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania 
členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

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 vedecko-technických spoločností

Vás pozývajú na  24. odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 Teória a konštrukcie pozemných stavieb

 AKTUÁLNE PROBLÉMY
 NAVRHOVANIA 
 A ZHOTOVOVANIA ETICS
 sprievodné podujatie
 38. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2017

 24. marca 2017 
 EXPO Club INCHEBA a.s.

Cieľ konferencie Cieľom konferencie je informovať o požiadavkách a podmienkach na 
uskutočňovanie obnovy budov so zameraním najmä na zatepľova-
nie obvodových plášťov bytových a rodinných domov s uplatňovaním 
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) zabez-
pečujúcich splnenie požiadaviek právnych predpisov na energetic-
kú hospodárnosť a tepelnú ochranu budov podľa technických noriem 
v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby, ale aj o podmienkach na vy-
užitie fi nančných nástrojov podporujúcich proces obnovy budov. 

 Cieľom je tiež informovať o podmienkach udeľovania licencií na špe-
ciálne práce zhotovovania ETICS, zhotovenia rozhodujúcich detai-
lov ETICS, zdvojenia ETICS a súvisiacich prác (napr. aj obnovy bal-
kónov a lodžií). 

 Účastníci obdržia zborník prednášok a Technickú informáciu OZ 
ZPZ č. 3: Zásady navrhovania a zhotovovania zdvojenia ETICS

Cieľová skupina Cieľovú skupinu tvoria najmä zhotovitelia tepelnoizolačných kon-
taktných  systémov (ETICS) a stavební inžinieri, architekti, projek-
tanti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, 
súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, zástupcovia správcov 
a vlastníkov bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných 
kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií, ako aj 
ďalšia odborná verejnosť.

Organizačné pokyny Výstavisko INCHEBA, a. s., 
 Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, 
 GPS: 48.133831,17.098902

 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
 výstup na Einsteinovej ulici pri Inchebe

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

 Každý účastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh
 CONECO 2017.

 Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

 UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA KONFERENCIU JE 19. MARCA 2017

Odborná garantka prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 Technický a skúšobný ústav stavebný n.o,.

Organizačná  Mgr. Daniela Valachová
garantka Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
sekretariát Studená 3
konferencie 821 04 Bratislava
 Tel. + 421 2 49 228 101
 Mobil: 0905 620 759
 e-mail: valachova@tsus.sk
 www.tsus.sk
Organizačná Ing. Eugénia Kiselyová
spolupráca Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

Prípravný výbor prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD
 Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

 Ing. Alena Ohradzanská
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 Ing. Anton Novotný
 Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

 prof. Dipl. - Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
 Slovenská komora stavebných inžinierov

 Ing. Daniel Baláž
 Zväz stavebných podnikateľov Slovenska



PROGRAM 24. marca 2017

 9:00 – 10:00 Prezentácia 

 10:00 Otvorenie

 10:10 Právne predpisy na stavebné výrobky a energetickú hospodár-
nosť budov

  Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 10:30 Podpora zatepľovania rodinných domov
  Ing. Viera Hlaváčová, riaditeľka odboru ekonomiky bývania, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

 10:50 Rozsah obnovy bytových a rodinných domov s využitím ETICS
  Ing. Anton Novotný, OZ Združenie pre zatepľovanie budov

 11:10 Uskutočňovanie stavebných prác pri obnove rodinných 
a bytových domov 

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

 11:30 Nové požiadavky a podmienky na zhotovovanie ETICS
  prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav 

stavebný, n. o.

 12:00 – 12:30 Prestávka

 12:30 Injektované kotvení v zateplovacích systémech ETICS
  Ing. Miloš Benčok, Ing. Jiří Martinát, ECORAW.RDP s.r.o., ČR

 12:50 Kvalita a správné použití lišt pro ETICS
  Ing. Václav Hadrava, LIKOV SK, s.r.o., Bratislava

 13:10 Nanokrystalické materiály s vyšší odolností proti usazení 
prachu a následně řas a plísní

  Ing. Jan Loukotka, Caparol CZ, ČR

 13:30 Nedostatky spôsobujúce zníženie funkčných vlastností ETICS 
  Ing. Gabriela Dordová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

 13:50  Riešenie a nedostatky v oblasti pripojovacej škáry okna 
a ETICS

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

 14:10 Overenie odolnosti vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 
systémov voči   horizontálnemu a vertikálnemu zaťaženiu

  Ing. Patrik Ševčík, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

 14:30 Diskusia

 15:00 Závery

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na 24. odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Teória a konštrukcie pozemných stavieb. 

AKTUÁLNE PROBLÉMY NAVRHOVANIA 
A ZHOTOVOVANIA ETICS

24.03.2017, 10.00 – 15.00 h
Miesto konania: Expo Club Incheba, a. s.

Výstavisko CONECO-RACIOENERGIA

Za našu organizáciu sa konferencie 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 50,- € vrátane 20% DPH/osoba uhradíme:

 prevodom  najneskôr do 19.03.2017
  na číslo účtu: SK37 0200 000000 1670563157
  variabilný symbol: 10170005

 v hotovosti

 .........................................................
 pečiatka, podpis

Vyplnenú záväznú prihlášku môžete zaslať elektronicky na adresu valachova@tsus.sk 
alebo poštou na adresu Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 
Bratislava najneskôr do 19.03.2017.


