
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky

Drevo v modernej architektúre

Organizátor: Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky
Dátum: 4. – 6. 10. 2018
Miesto: Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
Odborní garanti: Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD, vedúci Katedry drevostavieb DF TU Zvolen, 
Prof. Ing. Anton Osvald, CSc., doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. Katedra požiarneho inžinierstva FBI Žilinská 
univerzita, 
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU Bratislava, 
Ing. arch. Pavol Pokorný 
Organizačný výbor: Ing. Robert Lukáč, Ing. Ivan Kolárik, Marián Podhorský, PhDr. Peter Zemaník 
Partneri: EFV (Europäischer Fertighausverband), ABF Slovakia, Slovenská komora architektov, ADMD

Zámer: Na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách zo Slovenska ako aj blízkeho i vzdialeného 
zahraničia prezentovať prednosti využitia dreva v modernom staviteľstve vo výstavbe viacpodlažných budov. Osloviť 
predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu zorientovať sa v 
problematike. Priestor dostanú aj akade-mici s prvkami inovácií v branži. Zabezpečíme prednášku špičkových architektov 
a projektantov z kancelárie EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska k téme 
modernej architektúry výškových stavieb v Kanade, USA a v Rakúsku. Sme presvedčení, že moderné drevostavby 
ponúkajú aj možnosti riešení využitia dreva vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov s takmer nulovou 
spotrebou energie v obciach na Slovensku. Pozornosť chceme venovať požiarnej bezpečnosti stavieb, najmä v sú-vislosti 
s využitím dreva vo väzbe na aktualizáciu STN 92 0201-2.

Adresáti: architekti, projektanti, dodávatelia, realizátori, starostovia, primátori, verejnosť

Účastnícky poplatok: členovia ZSD SR:
 členovia SKA: 70,- €

nečlenovia ZSD SR: 100,- € 

Prednášajúci:

Johanes Kaufmann, Johannes Kaufmann GmbH Architektur – Rakúsko 
Werner Nussmueller, Nussmüller Architekten ZT GmbH – Rakúsko 
Alan Hofmann, Woodplan – Rakúsko
Herrmann Kaufmann, Partner ZT GmbH – Rakúsko 
Julian Zotter, RWT Plus ZT GmbH – Rakúsko 
Robert Malczyk, EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver – Kanada   

link na prihlásenie: https://goo.gl/forms/pWaPQTSl5qbExUUF3

Program:
4. 10. 2018

10:00 – 11:30  registrácia
11:30 – 13:00  obed
13:00 – 17:00  prvé kolo prednášok a prezentácií, diskusia,

závery (moderuje: Peter Zemaník)
–  samospráva a jej problémy pri výstavbe bytových 
domov
–  Možnosti pre developerov a investorov pri výstavbe 
sociál-  nych bytov a verejných budov pre obce a mestá
–  Zatepľovanie budov a hrozba požiaru plášťa budovy
–  Sekcia drevostavieb ZSD SR a možnosti rozvoja obcí
17:30 – 18:30  wellness
19:00  večera s programom 

– Príklady realizácií montovaných stavieb na Slovensku a v EÚ
– Požiarna bezpečnosť stavieb na bývanie – aktualizovaná

STN 92 0201-2
– Príklady projektovania a realizácie viacpodlažných stavieb

z dreva v Kanade a v USA
	 13:00 – 14:00  obed
	 14:00 – 17:00  tretie kolo prednášok a prezentácií, diskusia, 

závery (moderuje: Pavol Pokorný)
– Rakúske skúsenosti – skúsenosti spoza hranice
– Viacpodlažné budovy na báze dreva  – revolúcia v stavebníc-

  tve (príklady z Rakúska) 
– Projekcia – výzvy a skutočnosť
– Manuál na konštrukciu a stavbu viacpodlažných drevených

stavieb – prezentácia knihy Hermann Kaufmann a kol.
– Záver
18:00 večera 

5. 10. 2018
10:00 – 13:00  druhé kolo prednášok a prezentácií (mode- 
 ruje: Pavol Pokorný)

https://goo.gl/forms/pWaPQTSl5qbExUUF3



