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Odborný seminár VÝROBA BETÓNU 2018
Trendy technológie výroby betónu

Určenie seminára

Odborný seminár je určený pracovníkom stavebných firiem zhoto-
vujúcich stavby z  betónu a  zo železobetónu, firiem zabezpečujú-
cich výrobu čerstvého betónu v  centrálnych betonárňach a  firiem  
podieľajúcich sa na dodádvkach surovín a mechanizácie pre výrobu,  
dopravu a spracovanie betónu.

Ciele seminára

•	 Prezentácia	noviniek	normalizácie	z oblasti	výroby	a spracovania	
čerstvého betónu (EN, STN, Smernice).

•	 Prezentácia	nových	trendov	ako	aj	skúsenosti	pri	výrobe,	
spracovaní a kontrole kvality betónu.

•	 Prezentácia	svetových	trendov	pri	výrobe	a spracovaní	čerstvého	
betónu.

•	 Vytvorenie	priestoru	pre	výmenu	skúseností	medzi	odbornými	
pracovníkmi zabezpečujúcimi výrobu čerstvého betónu a stavieb 
z betónu formou panelovej diskusie.

Náplň seminára

•	 Novinky	v oblasti	normalizácie,	vzťahujúce	sa	na	výrobu	a skúšanie	
betónu.

•	 Prezentácia	poznatkov	pri	výrobe,	transporte	a čerpaní	čerstvého	
betónu.

•	 Prezentácia	poznatkov	pri	zhotovovaní	priemyselných	podláh.

•	 Prezentácia	poznatkov	pri	zhotovovaní	pohľadového	betónu.

•	 Prezentácia	poznatkov	pri	betonárskych	prácach	v tuneloch.

•	 Skúsenosti	z praktickej	výroby	betónu	na	významných	stavbách.

•	 Problematika	používania	popolčeku	do	betónu	po	denitrifikácii	
spalín.

Miesto a dátum konania seminára

•	 Seminár	sa	koná	v dňoch	03.	10.	2018	a 04.10.	2018	vo	Vysokých	
Tatrách,	v priestoroch	hotela	PATRIA	na	Štrbskom	Plese.

 Záväzná prihláška a účastnícky poplatok

Vyplnenú	a potvrdenú	záväznú	prihlášku	je	potrebné	zaslať	na	kontaktnú	
adresu do 15. 09. 2018.	Do	 tohto	 termínu	 je	potrebné	uhradiť	 účastnícky	
poplatok	 na	 účet	 SAVT	 v  ČSOB	 Bratislava	 IBAN:	 SK69	 7500	 0000	 0005	
0210	9313,	VS:	2018,	KS:	0308.	V prípade,	že	účastnícky	poplatok	nebude	
pripísaný na účet organizátorov do začiatku seminára, účastník bude povinný 
uhradiť	pri	registrácii	zvýšený	poplatok.	Na	platbu	bude	vystavená	faktúra.

Základný účastnícky poplatok je 150,- €	vrátane	DPH.	Znížený	účastnícky	
poplatok	pre	členov	SAVT	a školstvo	je	130,- €	vrátane	DPH.	Účastnícky	poplatok	
pre	 všetkých	 účastníkov	 prihlásených	 po	15. 9. 2018	 sa	 zvyšuje	 na	180,- € 
vrátane	DPH.	V poplatku	je	zahrnuté	vložné,	zborník	príspevkov,	konferenčné	
materiály,	 účasť	 na	 spoločenskom	 večeri	 a  občerstvenie	 počas	 rokovania.	
Záujemcom, ktorí sa prihlásia po určenom termíne bude vyhovené v  rámci 
kapacitných	 možností.	 V  prípade	 neúčasti	 prihlásenej	 osoby	 sa	 účastnícky	
poplatok	nevracia.	Konferenčné	materiály	a faktúra	budú	zaslané	poštou.	

 Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie a  stravovanie organizátori seminára nezabezpečujú. 
Upozorňujeme účastníkov seminára, aby si ubytovanie včas zabezpečili 
v hoteli	PATRIA,	individuálne	podľa	vlastných	požiadaviek,	v rámci	rezervácie	
kapacity hotela pre túto akciu.

Odporúčame, aby ste si zabezpečili ubytovanie v  predstihu, najneskôr 
však	 do	 18. 09. 2018,	 dokedy	 je	 dohodnutá	 kapacita	 hotela	 PATRIA	
vyhradená	 pre	 túto	 akciu.	 Po	 tomto	 termíne	 hotel	 sprístupní	 nevyužité	
rezervované	 ubytovacie	 kapacity	 verejnosti.	 Pri	 rezervácii	 ubytovania	 je	
potrebné,	 v  záujme	 poskytnutia	 dohodnutej	 zľavy,	 informovať	 recepciu	
o účele	Vášho	pobytu	v hoteli	(heslo:	seminár	Výroba betónu).

 Kontakty na hotel a informácie

Tel: +421	52	7848	999	 E-mail: recepcia@hotelpatria.sk
Fax:	+421	52	4492	590	 Informácie o hoteli: www.hotelpatria.sk

Dojednané akciové ceny na 1 deň

2/2	–	dvojlôžková	izba 1/2	–	jednolôžková	izba Ceny izieb „LUX“ sú 
drahšie	o	20	€.88,-	€ 78,-	€

V cene	ubytovania	sú	započítané	 raňajky	podávané	 formou	švédskych	
stolov, voľnú vstup do hotelového bazéna (plávanie, fitnes), stolný tenis 
a daň	z ubytovania.	Za	úhradu	 je	možné	využívať	aj	ďalšie	obvyklé	služby	
(masáž,	minibar,	 telefón,	parkovanie)	a za	zvýhodnené	ceny	 tiež:	welness,	
bowling,	parkovanie	v garáži	(10	€/deň).



Odborný seminár VÝROBA BETÓNU 2018
Časový harmonogram seminára:

03. 10. 2018 streda
1200	–	1300	 Registrácia
1300	–	1315 Otvorenie seminára
1315	–	1800	 Prednášky	a	diskusia

Ing.	Erik	Zemánek	–	Ing.	Pavol	Kňaze,	CSc.	 	 									SAVT
Vývoj v oblasti transportbetónu na Slovensku  
v rokoch 2014 – 2018

Prof.	Ing.	Rudolf	Hela,	CSc.		 	 	 	 			VUT	Brno
Technologie betonu a průmyslové podlahy

Ing.	Vojtech	Uher	 ALAS	SLOVAKIA,	spol.	s.r.o.,	Bratislava
Využitie betónu s oceľovými vláknami pri zhotovovaní 
priemyselných podláh

Ing.	Vladimír	Veselý	 	 	 	 		 							SVB	ČR
Problematika používania popolčeku po denitrifikácii spalín 
metódou SNCR

Prestávka	na	kávu

Ing.	Zdeněk	Nevosád,	CSc.
Vady betonu se zaměřením na rozpínavé reakce

Ing.	Iveta	Najdená		 	 	 	 						TSÚS	Bratislava
Čo priniesla revízia normy STN 73 6123 Stavba vozoviek. 
Cementobetónové kryty

Ing.	Michal	Zámečník	 BASF	Slovensko,	spol.	s.	r.o.,	Bratislava
Použití betónu s rozptýlenou výstuži v podzemních stavbách

Ing.	Branislav	Páv	 	 	ZAPA	beton	SK,	spol.	s.	r.o.,	Bratislava
Poznatky z výstavby tunela Višňové

Panelová diskusia na tému:
•	 Priemyselné	podlahy	–	spolupráca	zhotoviteľa	stavby	a	výrobcu	

čerstvého betónu
•	 Publikácia	SAVT:	Betón	na	priemyselné	podlahy

1930	–	2400 Spoločenský večer

Odborný seminár VÝROBA BETÓNU 2018
Časový harmonogram seminára:

04. 10. 2018 štvrtok
0830	–	1200	 Prednášky	a	diskusia

Ing.	Vladimír	Priechodský,	Ph.D.	 	 	 				STU	Bratislava
Praktické poznatky zo skúšok modulu pružnosti betónu

Ing.	Tomáš	Kamas	 	 	 CRH	(Slovensko),	a.	s.,	Rohožník
Pohľadové betóny: Kvalita povrchov - experimentálne skúšky 
v laboratóriu

Prof.	Ing.	Rudolf	Hela,	CSc.	 	 	 	 VUT	Brno
Požadavky na betony pro  rekonstrukce konstrukcí přehrad

Prestávka	na	kávu

Ing.	Vladimír	Veselý	 	 	 	 		 				SVB	ČR
Výroba, doprava, ukladanie a ošetrovanie betónu

Ing.	Zdeněk	Nevosád,	CSc.
Několik námětů k sekundární ochraně betonů

Ing.	Iveta	Najdená	 	 	 	 	 			TSÚS	Bratislava
Povinnosti výrobcov betónu pri obmedzovaní ožiarenia 
pracovníkov a obyvateľov z prírodných  zdrojov ionizujúceho 
žiarenia vyplývajúce zo zákona č. 87/2018

1130	–	1200 Záverečná diskusia a zhodnotenie seminára



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na odborný seminár

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na odborný seminár

2018 2018
03. 10. – 04. 10. 2018 ŠTRBSKÉ PLESO 03. 10. – 04. 10. 2018 ŠTRBSKÉ PLESO

Dodávateľ:
Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
Kolískova	1
841	05	Bratislava
IČO:	31752560
DIČ:	2020876253
IČ	DPH:	SK	2020876253

Banka:	ČSOB	Bratislava
IBAN:	SK	69	7500	0000	0005
0210	9313,	BIC:	CEKOSKBX
VS:	2018				KS:	0308

Dodávateľ:
Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
Kolískova	1
841	05	Bratislava
IČO:	31752560
DIČ:	2020876253
IČ	DPH:	SK	2020876253

Banka:	ČSOB	Bratislava
IBAN:	SK	69	7500	0000	0005
0210	9313,	BIC:	CEKOSKBX
VS:	2018				KS:	0308

Základný účastnícky poplatok 150,- €
(prihláška	zaslaná	a	poplatok	uhradený	do	15.	09.	2018)

Znížený účastnícky poplatok (členovia SAVT a školstvo) 130,- €
(prihláška	zaslaná	a	poplatok	uhradený	do	15.	09.	2018)

Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci) 180,- €
(prihláška	zaslaná	a	poplatok	uhradený	po	15.	09.	2018)

Zborník príspevkov navyše ...............ks, .............,-€ 
(len	pre	platiacich	účastníkov,	18,-	€/ks)

Základný účastnícky poplatok 150,- €
(prihláška	zaslaná	a	poplatok	uhradený	do	15.	09.	2018)

Znížený účastnícky poplatok (členovia SAVT a školstvo) 130,- €
(prihláška	zaslaná	a	poplatok	uhradený	do	15.	09.	2018)

Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci) 180,- €
(prihláška	zaslaná	a	poplatok	uhradený	po	15.	09.	2018)

Zborník príspevkov navyše ...............ks, .............,-€ 
(len	pre	platiacich	účastníkov,	18,-	€/ks)

Objednávateľ:
Účastník	(priezvisko,	meno,	tituly):	
.............................................................................................
Firma:
.............................................................................................
Adresa:
.............................................................................................
Telefón,	e-mail:	 ................................................................... 
IČO: .....................................................................................
DIČ: .....................................................................................
IČ	DPH: ................................................................................
Banka: .................................................................................
Č.	účtu: ................................................................................

Objednávateľ:
Účastník	(priezvisko,	meno,	tituly):	
.............................................................................................
Firma:
.............................................................................................
Adresa:
.............................................................................................
Telefón,	e-mail:	 ................................................................... 
IČO: .....................................................................................
DIČ: .....................................................................................
IČ	DPH: ................................................................................
Banka: .................................................................................
Č.	účtu: ................................................................................

Účastnícky poplatok a objednávka zborníkov Účastnícky poplatok a objednávka zborníkov

Objednané položky vyznačte Objednané položky vyznačtePoplatky 
     spolu .................................. €

Poplatky 
     spolu .................................. € 

Cena	je	stanovená	dohodou.	Cena	poplatku	 je	vrátane	20	%	DPH.	V	cene	účastníckeho	
poplatku	je	vložné,	zborník	príspevkov	zo	seminára,	ďalšie	konferenčné	materiály,	účasť	na	
spoločenskom	večeri	a	občerstvenie	počas	rokovania.	Faktúra	bude	dodaná	pri	prezentácii.

Cena	je	stanovená	dohodou.	Cena	poplatku	 je	vrátane	20	%	DPH.	V	cene	účastníckeho	
poplatku	je	vložné,	zborník	príspevkov	zo	seminára,	ďalšie	konferenčné	materiály,	účasť	na	
spoločenskom	večeri	a	občerstvenie	počas	rokovania.	Faktúra	bude	dodaná	pri	prezentácii.

Dátum																																																Pečiatka	a	podpis	prihlasovateľa Dátum																																																Pečiatka	a	podpis	prihlasovateľa
................................................ ..................................................................................................... .....................................................

Záväznú prihlášku zašlite a platbu uhraďte najneskôr do 15. 09. 2018 na adresu:
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu

Kolískova 1, 841 05 Bratislava

Záväznú prihlášku zašlite a platbu uhraďte najneskôr do 15. 09. 2018 na adresu:
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu

Kolískova 1, 841 05 Bratislava


