
POZVÁNKA

Zvolen, hotel TENIS
26.9.2019

ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH VÝROBCOV VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV 
A KONŠTRUKCIÍ, DODÁVATEĽOV SÚVISIACICH KOMPONENTOV, 

TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLOV NA ZABUDOVANIE OKIEN

na konfereciu OKNO, DVERE A FASÁDY



POZVÁNKA NA PRIATEĽSKÝ VEČER 
PRI PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA 

KONFERENCIE 

o 19,00 hod. Príhovor predsedu

Pozvaní: účastníci konferencie.

Prípitok a pohostenie (večera) formou bufetu.

Ochutnávka vína.

vstupné: 40 € (bez DPH: 33,34€)

je možné uhradiť spolu s vložným!

Vstup na večerné priateľské stretnutie 40 € vrátane DPH pre všetkých zá-
ujemcov, okrem platiacich sponzorov konferencie, za každých 500 (800) € 
príspevku sponzora má jedna osoba vstup bezplatne.

25.9.2019

R.S.V.P.casual dress
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ZAMERANIE

Konferencia  je zameraná na podanie najnovších informácii z oblasti navrhovania, 
zhotovenia a zabudovania otvorových konštrukcií budov a závesných stien 
spĺňajúcich platné požiadavky na kvalitu.
Konferencia je určená pre architektov, projektantov, výrobcov, predajcov 
a developerov pôsobiacich v stavebníctve.

ODBORNÝ GARANT

prof. Ing. Boris Bielek, PhD. vedúci Katedry pozemných stavieb SvF STU v Brati slave 
a čestný člen združenia SLOVENERGOokno

ORGANIZAČNÝ GARANT A ORGANIZÁCIA SEMINÁRA

PRIHLÁŠKY A KOREŠPONDENCIA

Ing. Pavol Panáček, PhD.         tajomník združenia
mobil:+421907 287 244
e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk

SLOVENERGOokno
e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk mobil: +421907287244
Prihlášky zasielajte výlučne elektronicky! Všetky akceptované prihlášky potvrdzujeme!
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PROGRAM - dopoludnie (9 – 12,05) hod.
začiatok o 9 hod (prezencia 8,30 hod.)
s prestávkou na občerstvenie a obed, ukončenie o 16,30 hod.

Ing. D. Holler – predseda 
združenia SLOVENERGOokno

Otvorenie konferencie a informácia o činnosti združenia 
SLOVENERGOokno

Ing.Milan Lavrinčík
(INGSTEEL,  spol.s r.o.)

VÝŠKOVÉ BUDOVY – postup a metodika pri návrhu ľah-
kého obvodového plášťa, jeho základné parametre a kritéria, 
vlastnosti a špecifické požiadavky, praktické príklady z real-
izovaných projektov

Ing. Michal Lavrinčík 
(INGSTEEL,  spol.s r.o.)

SKY PARK – realizácia organickej fasády od Zaha Hadid 
Architects

Ing. Lukas Romanczin
(MFS group)

Využití BIM na mezinárodních projektech

Maroš Húšťava
(VELUX Slovensko s.r.o.)

Vzorová rekonštrukcia domu – RENOV ACTIVE

Prof.Ing. Boris Bielek, PhD.
(SvF STU Bratislava)

Experimentálna analýza spoľahlivosti diagnostiky prie-
vzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov  
pomocou infračervenej termografie

kongresová sála VITTORIA
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PROGRAM - odpoludnie (13,00 – 16,30) hod.

obedňajšia prestávka 12,05 - 13,00 hod

Ing. Dušan Dlhý, PhD. 
(KPS SvF STU Bratislava)

Stavebná nepriezvučnosť fasády (STN 730532) versus lab-
oratórna nepriezvučnosť okna (STN EN 14351-1+A2)

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. 
(KPS SvF STU)

Overenie U-hodnoty stavebnej konštrukcie meraním in 
situ    

Ing. Ladislav Lósy
(TSÚS, n.o.)

Parametre stavebných výrobkov a požiadavky na stavby. 
Čo to znamená pre výrobcu?

Ing. Tatiana Fačková
(LIGNOTESTING, a.s.)

Identifikácia výrobku v rámci posudzovania parametrov, 
úlohy výrobcu

doc. Ing. Ing. arch. Milan Palko, 
PhD  (KPS SvF STU)

Drevené okná a ich potenciál v budúcnosti

Bc. Karol Plaštiak
(SIGA Cover AG Švajčiarsko)

Progresívne riešenia v oblasti vzduchotesnosti a odolnosti 
vetru obálky budov

prof. Ing. Boris Bielek, PhD. 
odborný garant konferencie

Ukončenie konferencie

Účasť na konferencii je podmienená zaslaním prihlášky a úhradou vložného do
2.9.2019

vložné pre jedného účastníka: 100 € bez DPH, členovia združenia 50€ bez DPH
Ubytovanie si zabezpečuje každý prihlásený účastnik individuálne. 
Účastníci konferencie majú zľavu 15% na ubytovaní v hoteli TENIS
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OBCHODNÉ PODMIENKY

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v zne-
ní neskorších predpisov. Účastnícky poplatok zahrňuje, vložné na konferenciu, občerstvenie a obed. 
Prihlášku je nutné doručiť na adresu organizátora do 2.9.2019. Do tohto termínu je nutné uhradiť 
bankovým prevodom účastnícky poplatok vo výške: 100 € bez DPH pre jedného účastníka.  Zamest-
nanci členov združenia SLOVENERGOokno a ich predajcovia majú 50%-tnú zľavu z vložného. Pokiaľ z 
jednej organizácie sa prihlási viac účastníkov má organizácia za 2, 6, atď účastníka jednu publikáciu za 
zľavnenú cenu 2€ s DPH. Cena vložného pre pedagóga 50 € s DPH a študenta 20 € s DPH (študentský 
preukaz). Pri neúčasti  prihláseného alebo náhradníka sa účastnícky poplatok nevracia, ako náhrada sa 
poskytnú publikované anotácie prednášok.
POTVRDENIE PRIHLÁŠKY
Každú doručenú prihlášku na priloženom formulári potvrdzujeme elektronickou cestou, so zaslaním 
zálohovej faktúry vo výške 100% objednaných služieb. Doručením vyplnenej prihlášky a vystavením 
zálohovej faktúry vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a organizátorom. Organi-
zátor si vyhradzuje právo zmeny dátumu alebo miesta konania konferencie. O prípadnej zmene budú 
prihlásení účastníci informovaní na niektorý nimi v prihláške uvedený kontakt.

FAKTURÁCIA
Zálohová a konečná faktúra (daňový doklad) je doručovaná elektronicky na kontakt uvedený v pri-
hláške.
STORNO POPLATOK
Zrušenie účasti  je možné vykonať výlučne písomne na e-mailovej adrese organizátora. Účasť na seminári 
je možné zrušiť bez storno poplatku najneskôr 10 dní pred termínom konania akcie. Pri zrušení účasti  
do 10 dní pred termínom konania vraciame 50 % účastníckeho poplatku. Vrátenie fi nančných pros-
triedkov sa vykoná do 30 dní od ukončenia akcie. Storno nie je možné vykonať v lehote 1 týždňa pred 
konaním konferencie, je však možné vyslať náhradníka. Pri neúčasti  prihláseného alebo jeho náhrad-
níka sa vložné nevracia. Vydanú publikované anotácie prednášok zašleme poštou.
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UBYTOVANIE

Účastníci konfrencie majú možnosť sa na noc z 25. na 26.9.2019 ubytovať v hoteli TENIS so zľavou.
Dvojlôžková izba obsadená jednou osobou: 89 € - po zľave 15% 75,65 €/noc.
Dvojlôžková izba obsadená dvoma osobami: 109 € - po zľave 15% 92,65 €/noc.
V cene za ubytovanie sú zahrnuté raňajky, parkovanie, wifi , vstup do wellness centra a vstup do 
fi tness centra. Objednávky izieb vybavuje priamo recepcia hotela.
Tel: +421 45 5322 373
Fax: +421 45 5322 369
Mobil: +421 915 988 811
E-mail: info@hoteltenis.sk
adresa:
TENIS CENTRUM, s.r.o.
Neresnícka cesta 13
960 01 Zvolen
GPS súradnice – N 48.5664, E 19.1361

Ponúkame na predaj publikáciu vydanú pri príležitosti  
10. výročia vzniku združenia: PREVENCIA RIZIKA VZNIKU 
PLESNÍ V OKOLÍ PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY OKNA.
Publikáciu bude možné si zakúpiť na konferencii za 
zvýhodnenú cenu 15 € (s DPH). 
Ak sa konferencie zúčastní z jednej organizácie viac 
účastníkov má možnosť si každý 2, 6, 11 ...účastník 
zakúpiť publikáciu za zľavnenú cenu 2 € (s DPH).

GPS súradnice – N 48.5664, E 19.1361GPS súradnice – N 48.5664, E 19.1361

PONUKA PUBLIKÁCIE

ponuka

Publikácia združenia SLOVENERGOokno s názvom: PREVEN-
CIA RIZIKA VZNIKU PLESNÍ V OKOLÍ PRIPOJOVACEJ ŠKÁ-
RY OKNA dokumentuje rozličné situácie, ktoré môžu vzniknúť 
pri výmene okien v existujúcej výstavbe v okolí pripojovacej škáry 
a zaoberá sa zhotovením pripojovacej škáry pri novej výstavbe. Pri 
stenách z rozličného obdobia výstavby sa analyzuje riziko vzniku 
plesní. Parametricky sa uvažujú rámové konštrukcie z rozličný-
mi hodnotami súčiniteľa prechodu tepla Uf.. Dokumentujú sa si-
tuácie, pri ktorých je vylúčené riziko vzniku plesní a situácie pri 
ktorých môže riziko vzniku plesní vzniknúť.

Publikácia má ambíciu byť každodenným pomocníkom pri riešení reklamácii spotrebiteľov

Z obsahu:
Požiadavky tepelnotechnickej normy a normy na zabudovanie okenných 
konštrukcií ■ požiadavky na materiály určené na pripojovaciu škáru ■ 
poloha okna v ostení z hľadiska minimálnej povrchovej teploty a lineárne-
ho stratového súčiniteľa ■ analýza povrchových teplôt pripojovacej škáry 
pre obvodové steny z rozličného obdobia výstavby a rozličné rámové kon-
štrukcie dané špecifickými rozmermi a hodnotami Uf ■ špecifikácia pod-
mienok vylučujúcich riziko vzniku plesní ■ špecifikácia situácií po ktorých 
je možný vznik rizika vzniku plesní ■ kondenzácia vodnej pary – ako ju 
eliminovať? ■ odporúčané detaily osadenia okna ■ diagnostika kvality 
vyhotovenia pripojovacej škáry 

ter
mín vydania: 24.október 

2018

informácie e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk
www.slovenergookno.sk



partnerI konferencIe:
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