
Pozvánka

SlovenSká aSociácia
výrobcov tranSportbetónu
Bratislava

vás pozývajú  
na celoštátny odborný seminár  

s medzinárodnou účasťou

Hlavní partneri

Ďalšie informácie o odbornom seminári je možné získať 
na adresách a kontaktoch:

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava
Kolískova 1,  841 05 Bratislava, e-mail: savt@savt.sk

Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. 
Ing. Pavol Kňaze, CSc.  tel.: 0903 757 519

odborní garanti odborného seminára
sekretariát odborného seminára

Pozvánka je umiestnená tiež  
na stránke www.savt.sk

Mediálny 
partner

6. – 7. 10. 2022 Štrbské pleso – hotel patria

Výroba 
betónu 2022



určenie seminára

Odborný seminár je určený pracovníkom stavebných firiem zhotovujúcich 
stavby z  betónu a  zo železobetónu, firiem zabezpečujúcich výrobu čerstvého 
betónu v centrálnych betonárňach a firiem podieľajúcich sa na dodávkach surovín 
a mechanizácie pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu.

Ciele seminára

• Informácie o príprave nových cementoch (s nižším obsahom slinku) a o spôsobe 
ich používania

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

•  Používanie recyklovaného kameniva do betónu (normové predpisy, prednosti 
a nedostatky)

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

náplň seminára

•  Novinky z oblasti použitia novo vyvíjaných cementov 
•  Prezentácia poznatkov pri výrobe, transporte a čerpaní betónu
•  Čo sa nás čaká pri používaní recyklovaného kameniva
•  Konzistencia betónu - praktické poznatky 
•  Špeciálne produkty na stavbách
•  Zmrašťovanie a samohojenie betónu
•  Skúsenosti pri dodávkach betónu na veľkej stavbe

miesto a dátum konania seminára

Seminár sa koná v  dňoch 6. 10. 2022 a  7. 10. 2022 vo Vysokých Tatrách, 
v priestoroch hotela PATRIA na Štrbskom Plese.

nové cementy a používanie 
recyklovaného kameniva

ZáVäZná prihláŠka 

Vyplnenú a potvrdenú záväznú  prihlášku je potrebné zaslať elektronickou cestou alebo na kontaktnú 
adresu do 15. 09. 2022. Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok na číslo účtu 
v ČSOB Bratislava IBAN: SK69 7500 0000 0005 0210 9313, VS: 2022, KS: 0308. 

V prípade, že účastnícky poplatok nebude pripísaný na účet organizátorov do začiatku konferencie 
a účastník nepreukáže pri prezentácii uhradenie platby fotokópiou bankového výpisu alebo ústrižkom 
poštovej poukážky, bude povinný uhradiť zvýšený poplatok priamo pri registrácii v mieste konania 
konferencie. Na takúto platbu bude dodatočne vystavená faktúra.

ÚčastníCky poplatok

Základný účastnícky poplatok je 180 € vrátane DPH. Znížený účastnícky poplatok pre členov  
SAVT a školstvo je 150 € vrátane DPH. Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov prihlásených po  
15. 9. 2022 sa zvyšuje na 190 € vrátane DPH. 

V poplatku je zahrnuté vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, účasť na spoločenskom 
večere 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 dodatočne zaslané poštou.

ubytoVanie a straVoVanie

Ubytovanie organizátori odborného seminára nezabezpečujú, účastníci si ho objednávajú 
individuálne priamo v hoteli PATRIA. Je rezervované v dvojlôžkových izbách, ktoré je možné využiť 
aj ako jednolôžkové izby a v apartmánoch. Prístelky sú možné. Kapacita hotela je rezervovaná pre 
účastníkov odborného seminára do 20. 9. 2022.

Pri rezervácii ubytovania je v záujme poskytnutia dohodnutej zľavy nutné informovať recepciu 
o účele Vášho pobytu v hoteli a uviesť heslo BETÓN 2022.

Dojednané akciové ceny na 1 deň (pre účastníkov platia aj pri predĺženom pobyte)

2/2 – dvojlôžková izba 1/2 – jednolôžková izba Apartmán

94 € 82 € 118 €
Tieto ceny platia pre účastníkov do konca víkendu

Cena izby v kategórii „LUX“  je o 20 € vyššia. V cene sú započítané raňajky podávané formou 
švédskych stolov, voľný vstup do hotelového bazéna a do fitnescentra.

Za úhradu je možné využívať aj ďalšie obvyklé služby hotela: wellness, masáž, bowling,  minibar, 
telefón, parkovanie a garáž. Miestny poplatok 1,50 €/noc/osoba sa dopláca zvlášť.

Účastníci odborného seminára budú mať možnosť objednať pobyt pre sprevádzajúce osoby 
a tiež predĺženie pobytu cez víkend za akciové ceny. V prípade záujmu je vhodné takéto služby 
včas dohovoriť priamo s hotelom.

kontakty na hotel a informáCie:

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

ZáväZná prihláška
na odborný seminár

06. 10. – 07. 10. 2022, štrbské pleso 06. 10. – 07. 10. 2022, štrbské pleso

Dodávateľ:
Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
Kolískova 1
841 05 Bratislava
IČO: 31752560
IČ DPH: SK 2020876253
e-mail: savt@savt.sk

Banka: ČSOB Bratislava
IBAN: SK 69 7500 0000 0005
0210 9313, BIC: CEKOSKBX
VS: 2022    KS: 0308

Dodávateľ:
Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
Kolískova 1
841 05 Bratislava
IČO: 31752560
IČ DPH: SK 2020876253
e-mail: savt@savt.sk

Banka: ČSOB Bratislava
IBAN: SK 69 7500 0000 0005
0210 9313, BIC: CEKOSKBX
VS: 2022    KS: 0308

Základný účastnícky poplatok 180,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2022)

Znížený účastnícky poplatok (členovia SavT a školstvo) 150,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2022)

Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci) 190,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15. 09. 2022)

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

Základný účastnícky poplatok 180,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2022)

Znížený účastnícky poplatok (členovia SavT a školstvo) 150,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2022)

Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci) 190,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15. 09. 2022)

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 zaslaná po 
odbornom seminári.

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 zaslaná po 
odbornom seminári.

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

Záväznú prihlášku zašlite e-mailom a platbu uhraďte najneskôr do 15. 09. 2022 na adresu:
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu

kolískova 1, 841 05 Bratislava (e-mail: savt@savt.sk)

Záväznú prihlášku zašlite e-mailom a platbu uhraďte najneskôr do 15. 09. 2022 na adresu:
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu

kolískova 1, 841 05 Bratislava (e-mail: savt@savt.sk)

Výroba 
betónu 2022
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betónu 2022



06. 10. – 07. 10. 2022                     Štrbské pleso, hotel patria

ponuka propagáCie je určená

 výrOBcOm a DODávaTeľOm:
• betónu a betonárskych výrobkov;
• zložiek čerstvého betónu (cement, kamenivo, prímesi a prísady), výstuže 

a prípravkov pre výrobu železobetónu a predpätého betónu;
• vlákien do betónu;
• zariadení pre skladovanie a dávkovanie zložiek čerstvého betónu;
• mechanizácie pre miešanie čerstvého betónu;
• automatizácie výroby čerstvého betónu;
• recyklačných zariadení pre centrálne betonárne;
• mechanizácie pre primárnu a sekundárnu dopravu čerstvého betónu;
• mechanizácie pre zhutňovanie čerstvého betónu;
• debniacej techniky;
• mechanizácie pre predpínanie betonárskej výstuže;
• prostriedkov pre ošetrovanie betónu.

 Firmám ZaOBerajúcim sa výskumom a vývojom v oblasti betónu,
 navrhovaním zloženia čerstvého betónu, ako aj skúšaním čerstvého
 a zatvrdnutého betónu a certifikáciou betónu

Objednávku zašlite do 20. 09. 2022 na adresu

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
Kolískova 1, 841 05 Bratislava
e-mail: savt@savt.sk

ponuka propagáCie

Organizátori ponúkajú nasledovné druhy propagácie: (cena bez DPH)

 Samostatné predstavenie firmy v rozsahu 15 minút  ................. 350 €
 premietnutie propagačného filmu (za každých 5 minút)  ........... 115 €
 Umiestnenie propagačného panela v priestoroch konania 

 odborného seminára (panel zabezpečuje objednávateľ), za 1 kus  .... 120 € 
 Pozn. za každý ďalší vystavený panel sa platba upravuje na  ......... 80 €

 Umiestnenie propagačného panela v priestoroch konania 
 odborného seminára (panel cca 1 x 2 m zabezpečujú organizátori), 
 za 1 kus  ......................................................................................... 150 €

 reklama alebo inzerát vnútri zborníka (farebná kópia) 
 za 1 stránku  ................................................................................... 125 €

 Distribúcia dohodnutého množstva firemných propagačných 
 materiálov účastníkom odborného seminára organizátormi  ........ 100 €

 Generálne partnerstvo odborného seminára
 Umiestnenie loga firmy na obale pozvánky na odborný seminár a  zborníka 

príspevkov, možnosť umiestnenia dodaného loga firmy v rokovacej miestnosti, 
farebná reklama v zborníku, predstavenie firmy alebo film v rozsahu 15 minút, 
umiestnenie 2 ks reklamných panelov v  priestoroch konania odborného 
seminára, distribúcia dohodnutého množstva firemných propagačných 
materiálov účastníkom odborného seminára organizátormi  .................. 600 €

Uvedené ceny za propagáciu sú ponukové a platia do 20. 09. 2022.
Pri súbehu viacerých druhov propagácie je možné dojednať zľavu. Po výbere 

propagácie a  obdržaní objednávky sa organizátori spoja s  určeným pracovníkom 
vašej firmy a  dojednajú podrobnosti a  spôsob úhrady za propagáciu. Je možné 
dojednať aj inú formu reklamy podľa želania objednávateľa a technických možností 
organizátorov odborného seminára.

objednáVateľ propagáCie

Firma:  .....................................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................

Kontaktná osoba:  ..................................................................................................................

Telefón:...................................Fax:.................................e-mail:  ............................................

dátum:                                                    pečiatka a podpis objednávateľa

objednáVka propagáCie
na celoštátnom odbornom seminári s medzinárodnou účasťou
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Objednané položky vyznačte



časoVý program seminára

06. 10. 2022, štvrtok
12:00 – 13:00 Registrácia
13:00 – 13:15 Otvorenie seminára
13:15 – 18:00 Prednášky a diskusia

časoVý program seminára

07. 10. 2022, piatok
9:00 – 12:30 Prednášky a diskusia

 ZoZnam prihlásenýCh príspeVkoV a prednáŠok    ZoZnam prihlásenýCh príspeVkoV a prednáŠok   

Výroba 
betónu 2022

Výroba 
betónu 2022

na celoštátnom odbornom seminári s medzinárodnou účasťou na celoštátnom odbornom seminári s medzinárodnou účasťou

 Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., VUT Brno
Možnosti využívaní betonových 
a cihelných recyklátů jako nahrady 
přírodních kameniv

 Ing. Rudolf Mackovič, Zväz výrobcov 
cementu SR
Quo vadis cement

 Ing. Vladimír Veselý, Svaz výrobců 
betonu ČR
Implementace směsných cementů 
dle EN 197-5 do systému ČSN

 Ing. Vojtech Uher, ALAS SLOVAKIA, 
spol. s.r.o.  Bratislava
Konzistence betonu na stavbách 
(poznatky z praxe)

Prestávka na kávu

  Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc, VUT Brno
Typy smršťování betonů, možnosti 
jejich redukce, samohojení betonu

 Ing. Jozef Kollár, PhD, TESScontrol, 
s.r.o.  Bratislava
Podkladová vrstva vozovky 
z recyklovaného kameniva

 Ing. Vojtech Uher, ALAS SLOVAKIA, 
spol. s.r.o.  Bratislava
Gabčíkovo – renovace plavebních 
komor – SCC betony

 Ing. Michal Bačuvčík, PhD.,                      
TSÚS Bratislava
Preukazovanie vhodnosti doteraz 
nepoužívaných zmesových cementov 
v cementobetonových krytoch 
vozoviek

 Panelová diskusia na témy
Cementy s nižším obsahom slinku 
a využívanie drveného kameniva 
do betónu

 Ing. Iveta Najdená, TSÚS Bratislava 
Použitie recyklovaného kameniva do 
betónu – teória a prax

 Ing. Jana Otrubová, UNMS Bratislava
Normalizácia a jej používanie v praxi, 
aktuality v oblasti noriem týkajúcich 
sa betónu

 Ing. Jiří Grošek, PhD., Centrum 
dopravního výzkumu, v.v.i., Brno 
Sledováni průniku agresivních 
látek z okolního prostředí do 
cementobetonového krytu vozovek
 

 Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Může ovlivnit názor na vývoj betonů 
pohled na hydrataci cementu 
z pohledu přírodních zákonů?

Prestávka na kávu

 Ing. Jan Režný, ALAS SLOVAKIA,  
spol. s.r.o.  Bratislava
Speciální produkty na stavbách

 Ing. Iveta Najdená, TSÚS Bratislava
Vhodnosť použitia recyklovaného 
kameniva na výrobu betonárskych 
výrobkov z pohľadu výrobkových 
noriem

 Ing.arch. Matej Polerecký,  
ALAS SLOVAKIA, spol. s r.o.  Bratislava
Použitie anhydridu, cementového 
poteru a penobetónu na stavbách

19:00– 24:00 Spoločenský večer 12:30 – 13:00  Záverečná diskusia a zhodnotenie seminára


