
      

 
 
 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 
v spolupráci 

s OZ Združenie pre zatepľovanie budov 
 
 
 

POZVÁNKA 
 

NA ODBORNÝ SEMINÁR 

 
 

USKUTOČŇOVANIE OBNOVY BUDOV ZHOTOVOVANÍM 
TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV 
(ETICS) A VÝMENOU OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. apríla 2020 (utorok) o 09:00 hod. 
23. apríla 2020 (štvrtok) o 13:00 hod. 
28. apríla 2020 (utorok) o 09:00 hod. 

 
 
 

Videokonferencia 



Cieľ odborného seminára: 
 

 

Cieľom seminára oboznámiť zhotoviteľov špeciálnych stavebných prác s novými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, ale najmä s 

požiadavkami a podmienkami súvisiacimi so zabudovaním vonkajších tepelno-

izolačných kontaktných systémov (ETICS) a zabudovaním otvorových konštruk-

cií pri obnove obalových konštrukcií budov zabezpečujúcej ultranízkonergetickú 

úroveň výstavby a úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. 

 

Odborné zameranie seminára bude zahŕňať problematiku špeciálnych prác 

zameraných na zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov 

a zabudovania otvorových konštrukcií, ale aj informácie o uskutočňovaní 

overenia parametrov stavebných výrobkov a splnenia podmienok a požiadaviek 

na zhotovenie meraním in-situ, resp. následným meraním v laboratóriu (ak to je 

potrebné). Poskytne sa informácia o najčastejšie zistených nedostatkoch pri 

zhotovovaní stavebných prác, ale aj správnych technologických postupoch 

zabezpečujúcich požadovanú životnosť obnovených stavebných konštrukcií. 

 

Zameranie problematiky súvisí so zabezpečovaním tepelnej ochrany budov 

obnovovaných na splnenie požiadaviek zabezpečujúcich znižovanie uhlíkovej 

stopy pri užívaní budov. 

 

OZ Združenie pre zatepľovanie budov za účelom šírenia informácií súvisiacich 

s vytvorením možnosti podrobnejšie spoznať postupy a procesy efektívnej 

tepelnej ochrany pri obnove a novej výstavbe obalových konštrukcií budov 

vydalo ďalšiu publikáciu, ktorú obdržia účastníci seminára: 

 

Technická informácia č. 8: Požiadavky na tepelnú ochranu budov – základ 

zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Program odborného seminára: 
 

9.00 – 9.05 Otvorenie – Odborný garant seminára 

9.05 – 9.15 Rozsah zatepľovania bytových budov v SR a predpoklady 

získavania štatistických údajov 
 Ing. Anton Novotný, 

 OZ Združenie pre zatepľovanie budov 

9.15 – 9.30        Nové právne predpisy a technické normy súvisiace 

s obnovou budov 

 prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

9.30 – 9.45 Technické a právne predpisy súvisiace so stavebnými  

 výrobkami 

 Ing. Daša Kozáková, 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

9.45 – 10.05 Zmeny v podmienkach na udeľovanie licencií zhotovovania 

špeciálnych stavebných prác 

 Ing. Daša Kozáková, 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

10.05 – 10.30 Najčastejšie zistenia nedostatkov zhotovovania ETICS 

a zabudovania otvorových konštrukcií na stavbe 

 Ing. Radoslav Podhradský, 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

10.30 – 11.00 Metódy a meranie vlastností stavebných výrobkov 

a konštrukcií pri inšpekčnej činnosti na stavbách 

 Ing. Patrik Ševčík, 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

11.00 – 11.20 Tepelná ochrana budov, základ zabezpečenia energetickej 

hospodárnosti budov 

 prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

11.20 – 12.00 Diskusia k predneseným prednáškam 

 

12.00 Ukončenie 

 

Časový rozvrh platí pre 21. a 28. apríla 2020, ale 23. apríla 2020 je začiatok 

o 13.00 hod. a ostatné časy sa príslušne posúvajú. 

 

 


