
PROGRAM

Zvolen, hotel TENIS
24.- 25.10.2018

10. 
výročie založenia združenia

24.10. 2018 o 16 hod. 
Spoločné zasadnutie Odborných komisií združenia

24.10.2018 o 19 hod. 
Slávnostné otvorenie konferencie s prezentáciou prvej publikácie združenia 

25.10.2018 od 8,30 do 17 hod. 
Konferencia OKNO, DVERE A FASÁDY



PRIATEĽSKÝ VEČER 
PRI PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA 

KONFERENCIE 
A 10. VÝROČIA ZALOŽENIA 

ZDRUŽENIA SLOVENERGOokno®

SPOJENÍM ČLENOV ZDRUŽENÍ 
SLOVOKNO® A ENERGOkno®

o 19,00 hod. Príhovor predsedu, mediálnych partnerov a sponzorov

Prezentácia prvej publikácie združenia: PREVENCIA RIZIKA VZNIKU 
PLESNÍ V OKOLÍ PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY OKNA

Pozvaní: mediálni partneri a sponzori, prednášatelia, súčasní aj minulí 
členovia vrátane združení SLOVOKNO® a ENERGOkno®

Prípitok a pohostenie (večera) formou bufetu.

24.10.2018

R.S.V.P.casual dress



KONFERENCIA

OKNO, DVERE A FASÁDY

25.10.2018

OKNO, DVERE A FASÁDY
ZAMERANIE

Konferencia organizovaná pri príležitosti 10. výročia založenia združenia 
SLOVENERGOokno 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 KOREŠPODENCIA

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!



KONFERENCIA

OKNO, DVERE A FASÁDY

25.10.2018

OKNO, DVERE A FASÁDY
PROGRAM - dopoludnie (9 – 12,30) hod.
začiatok o 9 hod (prezencia 8,30 hod.)
s prestávkou na občerstvenie a obed, ukončenie o 17 hod.

Ing. D. Holler – predseda združenia
SLOVENERGOokno

Otvorenie konferencie a prednáška o činnosti združenia 
SLOVENERGOokno

Mgr. Peter Robl 
predseda združenia Budovy pre 
budúcnosť (BPB)

Aktuality BPB, minulosť a vízia

prof. Ing. Boris Bielek, PhD. – 
Mgr. Daniel Szabó (KPS SvF STU) 

Výskumno-vývojová spolupráca SvF STU s realizačnou 
praxou v oblasti fasádnej techniky budov

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

Ľahké obvodové plášte budov – technický vývoj za 
posledných 25 rokov na Slovensku, skúsenosti z praxe

Ing. Juraj Nagy, PhD. (Ústav 
stavebnej ekonomiky, s.r.o.)

Úskalia dodávateľkých zmlúv stavebných prác pri kona-
niach pred súdmi v SR

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

Úloha projektanta pri posúdení vhodnosti okien a dverí 
do stavby (normové a legislatívne požiadavky)

Ing. Štefan Rástocký 
(FIRES, s.r.o.)

Dvere a okná s požiarnou odolnosťou, oblasť aplikácie 
výsledkov skúšok 

Ing. Pavol Panáček, PhD. 
(SLOVENERGOokno)

Revízia STN EN 14351-2:A2 Okná a dvere. Norma na 
výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie 
dvere

Ing. Jana Vašková 
(LIGNOTESTING, a.s.)

Zabezpečenie FPC pri výrobe okien a dverí uplatnením 
manažmentu kvality podľa ISO noriem

kongresová sála VITTORIA
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PROGRAM - odpoludnie (13,30 – 17,00) hod.

obedňajšia prestávka 12,30 - 13,30 hod

Bc. Karol Plaštiak 
(SIGA Cover AG Švajčiarsko)

Vysokovýkonný systém pre pripojenie okien podľa normy 
RAL.SIGA-Fentrim

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

Vplyv tieniacej techniky na tepelnú bilanciu okna  

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

Vybrané tepelno-vlhkostné problémy okenných konštruk-
cií 

Ing. Robert Žúdel, PhD. 
(aluplast Slovakia s.r.o.)

Použitie termovízie pri posudzovaní kvality zabudo-
vaných okenných konštrukcií

Ing. Boris Vavrovič, PhD. 
(KPS SvF STU)

Koncepčné prístupy ku obnove okien na pamiatkovo 
chránených budovách.

Ing. arch. Marián Macko 
(SLOVENERGOokno)

Návrh smernice združenia na posudzovanie kvality vyho-
tovenia výplní stavebných otvorov a konštrukcií

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

Ukončenie konferencie

Účasť na konferencii je podmienená zaslaním prihlášky a úhradou vložného do
28.9.2018

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 znení neskorších predpisov. Účastnícky poplatok zahrňuje, vložné na konferenciu, občerstvenie a 
obed. Prihlášku je nutné doručiť na adresu organizátora do 28.9.2018. Do tohto termínu je nutné 
uhradiť bankovým prevodom účastnícky poplatok vo výške:  100 EUR bez DPH pre jedného účastníka.  
Zamestnanci členov združenia SLOVENERGOokno a ich predajcovia majú 50%-tnú zľavu z vložného. Pri 
neúčasti  prihláseného alebo náhradníka sa účastnícky poplatok nevracia.

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 publikáciu s anotáciami prednášok zašleme poštou.
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UBYTOVANIE

Účastníci konfrencie majú možnosť sa na noc z 24. na 25.10.2018 ubytovať v hoteli TENIS so zľavou.
Dvojlôžková izba obsadená jednou osobou: 83 EUR- po zľave 15%- 70,50EUR/noc.
Dvojlôžková izba obsadená dvoma osobami: 94EUR- po zľave 15% 79,90EUR/noc.
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 sponzorovanie oslavy 10. výročia vzniku 
združenia,  konferencie a vydania publikácie.
Informácie získate na e-mail adrese: tajomník@
slovenergookno.sk alebo tefónnom čísle: 
+421907287244. Okrem toho je možná celostranová 
reklama v publikácii: PREVENCIA RIZIKA VZNIKU PLESNÍ 
V OKOLÍ PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY OKNA. Publikáciu 
bude možné si zakúpiť už na konferencii. Objednávky 
prijímame do 29.9.2018.

REKLAMA A SPONZORING



HLAVNÍ PARTNERI KONFERENCIE A SPONZORI PUBLIKÁCIE:

PARTNERI KONFERENCIE A SPONZORI PUBLIKÁCIE:

MEDIÁLNI PARTNERI:
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