Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
v spolupráci s
OZ Združenie pre zatepľovanie budov

POZVÁNKA
NA ODBORNÝ SEMINÁR

AKTUÁLNE PROBLÉMY OBNOVY BUDOV
ZHOTOVOVANÍM ETICS

11. marec 2021 o 9:30 hod.
15. marec 2021 o 9:30 hod.
videokonferencia Zoom

Cieľ odborného seminára:
Cieľom seminára je oboznámiť zhotoviteľov špeciálnych stavebných prác
a iných odborníkov činných vo výstavbe a obnove budov s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, ale
najmä s požiadavkami a podmienkami súvisiacimi so zabudovaním
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) spĺňajúcich
minimálne požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie.
Minimálne požiadavky na tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť
nových budov sa zmenili a tieto nadobudli platnosť od 1. januára 2021.
Požiadavky na nové budovy platia aj na obnovované budovy, ak je to funkčne,
technicky a ekonomicky uskutočniteľné.
Zameranie problematiky súvisí so zabezpečovaním tepelnej ochrany budov,
najmä obnovovaných, na splnenie požiadaviek zabezpečujúcich znižovanie
uhlíkovej stopy pri užívaní budov vplyvom zabudovania efektívnej tepelnej
ochrany.
Odborné zameranie seminára bude na problematiku špeciálnych prác
zameraných na zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov
podľa aktualizovaných podmienok platných od 15. februára 2021
zahŕňajúcich aj informácie o zavedení nových technických špecifikácií,
Európskych hodnotiacich dokumentov (EAD) a technických noriem platných
a pripravovaných (napr. zmeny všeobecných ustanovení s ohľadom na
požiadavky protipožiarnej bezpečnosti), ale aj informácie o požiadavkách na
komponenty ETICS a uskutočňovaní overenia parametrov stavebných
výrobkov, komponentov ETICS a pripravovanej revízii technickej normy na
zhotovovanie ETICS.
OZ Združenie pre zatepľovanie budov za účelom šírenia informácií
súvisiacich s vytvorením možnosti podrobnejšie spoznať postupy a procesy
efektívnej tepelnej ochrany pri obnove obalových konštrukcií budov vydalo
ďalšiu publikáciu „Technická informácia č. 9: Budovy na obnovu v číslach“,
ktorú obdržia účastníci seminára.

Program odborného seminára:
9.30 – 10.00

Prezentácia, prihlasovanie na internetovú komunikáciu

10.00 – 10.05

Otvorenie – Odborný garant seminára

10.05 – 10.15

Rozsah zatepľovania bytových budov v SR a predpoklady
získavania štatistických údajov
Ing. Anton Novotný,
OZ Združenie pre zatepľovanie budov

10.15 – 10.35

Právne predpisy a technické normy súvisiace s tepelnou
ochranou zhotovovaním ETICS v úrovni budov s takmer
nulovou potrebou energie
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

10.35 – 10.55

Dopad EAD 040083-00-0404 na dokumenty ETA a SK TP,
certifikáty a vyhlásenia výrobcov o parametroch
Ing. Dana Bellušová,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

10.55 – 11.15

Súbor technických noriem STN 72 7221 – ukazovateľ
vhodného výberu tepelnoizolačného výrobku na zamýšľaný
účel použitia
Ing. Anna Pauliková,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

11.15 – 11.25

Aktualizované podmienky na udeľovanie licencií na
zhotovovanie ETICS
Ing. Daša Kozáková,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

11.25 – 12.00

Diskusia k predneseným prednáškam

12.00

Ukončenie

Informácie pre účastníkov odborného seminára
Miesto konania:
online prostredníctvom videokonferencie cez Zoom; link bude oznámený prihláseným
účastníkom najneskoršie jeden deň pred konaním seminára.
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať:
e-mailom na adresu: valkova@tsus.sk
najneskôr do 09. marca 2021
Účastnícky poplatok: 54,00€ vrátane 20% DPH
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu seminára a 1 ks publikácie TI č. 9:
Budovy na obnovu v číslach.
V prípade záujmu o zakúpenie ďalších kusov publikácií OZ ZPZ, tieto je potrebné objednať
vopred prostredníctvom priloženého objednávkového formulára.
Záujemcov upozorňujeme, že úhrada je možná iba bankovým prevodom.
V prípade neúčasti nahláseného záujemcu uhradený poplatok nevraciame.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na bankový účet
č. SK37 0200 000000 1670563157, variabilný symbol č. 10210001 najneskôr do
09.03.2021.
Odborný garant semináru:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu
stavebného, n. o. (TSÚS, n. o.) a predsedníčka OZ ZPZ

