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Na spoločné stretnutie v Tatrách sa tešia organizátori
IX. ročníka medzinárodnej konferencie

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK

mediálni partneri
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Štát dostatočne nevyužíva kapacity 
svojich nehnuteľností a platí vysoké 
náklady na energie či strážne služby. 

Vyplýva to zo zistení projektu Transparentné 
a efektívne nakladanie so štátnymi nehnu-
teľnosťami, ktorý realizovali výskumníci 
mimovládnej organizácie SGI (Inštitútu pre 
dobre spravovanú spoločnosť).

V hlavných administratívnych budovách 
troch skúmaných ministerstiev – rezortov fi-
nancií, hospodárstva a kultúry, pripadal na 
jeden kancelársky priestor priemerne jeden 
zamestnanec. Ukázalo sa takisto, že na 
jedného zamestnanca vychádzalo približne 

20 štvorcových metrov čistej kancelárskej 
plochy. Vo Veľkej Británii je tento ukazovateľ 
pre zamestnancov štátnej správy na úrovni 
10,4 m².

„Aj analýza vypracovaná pre jedno zo 
slovenských ministerstiev pritom uvádza, že 
plocha pripadajúca na úradníkov by sa mala 
optimalizovať na úroveň 10 až 15 m². Uvoľ-
nené kapacity by sa potom mohli prenajímať 
alebo predať,“ tvrdí projektová manažérka 
a výskumníčka inštitútu Veronika Prachá-
rová. Problematickým je podľa nej aj nákup 
niektorých služieb súvisiacich so správou 
nehnuteľností, keď za energie či strážne 

služby platia skú-
mané rezorty 
oproti súkrom-
nému sektoru 
niekedy dva- až 
päťnásobne viac.

Vysoké náklady na energie pritom môžu 
čiastočne súvisieť aj s nevyhovujúcim tech-
nickým stavom budov, v ktorých štátne orgá-
ny fungujú. Neraz ide o nehnuteľnosti staré 
niekoľko desiatok rokov so zastaranými roz-
vodmi a s nezateplenou fasádou, zásluhou 
čoho vznikajú veľké energetické straty.

Výskumníci inštitútu SGI poukazujú okrem 
iného aj na potrebu zlepšiť získavanie a evi-
denciu údajov, ktoré štát o svojich budovách 
má. Zo zverejňovaných informácií na portáli 
Centrálnej evidencie majetku, ktorú vypĺňajú 
jednotliví správcovia štátnych nehnuteľnos-
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Z OBSAHU
Investičná pomoc sa mení
Vláda SR schválila včera 
návrh zákona o regionálnej 
investičnej pomoci. K zásad-
ným zmenám pri poskytovaní 
investičnej pomoci oproti 
súčasnosti patrí vypustenie 
požiadavky tvorby pracov-
ných miest v priemyselnej 
výrobe. V prvom rade chce 
štát tlačiť nových investorov, 
aby investovali na severe, 
východe a juhu Slovenska.
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Verejné obstarávanie
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / Do júna 2018 návrh novely

ÚVO chce byť lídrom diskusií
o kvalitatívnych kritériách
vo verejných zákazkách
Úrad pre verejné obsta-

rávanie (ÚVO) chce byť 
lídrom diskusií o presa-

dení kvalitatívnych kritérií pri 
hodnotení ponúk vo výberových 
konaniach. Slovensko podľa no-
vého predsedu ÚVO Miroslava 
Hliváka nie je taká bohatá kra-
jina, aby mohla obstarávať tak 
ako doteraz, najmä za najnižšiu 
cenu.

„Najnižšia cena neznamená 
vždy najlepšiu ponuku,“ povedal 
v utorok M. Hlivák počas odbor-

nej konferencie o problematike 
verejného obstarávania. Za po-
trebné považuje v obstarávaní 
pridať iné kvalitatívne kritériá pri 
rozhodovaní o zadávaní záka-
ziek a začať o tom veľmi otvo-
renú, širokú a vecnú verejnú 
diskusiu.

Európska komisia už skôr 
odporučila začať používať iné 
kritériá, napríklad pri tzv. ze-
lenom verejnom obstarávaní, 
inováciách či zohľadniť sociál-
ne otázky. „Stále v SR prevláda 

najnižšia cena. Máme zaužíva-
nú prax, ktorá aj v spoločnosti 
veľmi rezonuje a tlačí verejných 
obstarávateľov vyberať si na zá-
klade najnižšej ceny. Ak chceme 
pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z 
verejného obstarávania, musíme 
zapojiť práve kvalitatívne krité-
riá,“ uviedol M. Hlivák.

Za jednu zo svojich hlavných 
úloh považuje šéf úradu prípravu 
konkrétnych kritérií pre jednotlivé 
sektory ekonomiky.
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ANALÝZY / Skúmali využívanie budov troch rezortov

Štát nespravuje svoje nehnuteľnosti tak 
efektívne, ako by mal, tvrdí inštitút SGI



  O RGA N I ZAČ N É I N F O R M ÁC I E

1. Miesto konania: GRAND HOTEL PERMON, Podbanské, Vysoké Tatry, Slovensko

2. Prihlášky prosíme vrátiť do 22. 1. 2018 na adresu: 
 Etela BAČENKOVÁ – Dom techniky, Hanojská 2, 040 13 Košice 
 E-mail: domtechniky@azet.sk.

3. Rozpis poplatkov za účasť a služby:
 • poplatok na osobu:  (125,00 + 20 % DPH 25,00) € 150,00 € 
 •  poplatok pre členov SKSI: členstvo preukázať pri registrácii  

(116,66 + 20 % DPH 23,34) €  140,00 €
 •  poplatok pre prvého člena kolektívu autorov článku 

(83,33 + 20 % DPH 16,67) € 100,00 €
 •  ubytovanie/osoba/noc, 2-lôžková izba:  55,00 € 

na dve noci = 2 x 55,00 (45,83+20 % DPH 9,17) €                
 •  ubytovanie/osoba/noc, 1-lôžková izba:  82,00 € 

na dve noci = 2 x 82,00 (68,33+20 % DPH 13,67) €             
 •  obed jednotný (8,33 + 20 % DPH 1,67) €  = 10,00 € x 2 dni             20,00 €

4.  V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník + CD, 
občerstvenie, spoločensko-diskusný večer . V prípade neúčasti účastnícky poplatok 
nevraciame, zborník + CD zašleme po konferencii.

5. Záujem o ubytovanie a obed vyznačte na prihláške.

6. Prednášajúci budú mať k dispozícii notebook.

7.  Rokovacím jazykom je slovenčina.

8.  Možnosti prezentácie firiem:
 • aktívne vystúpenie v programe konferencie prezentujúce podnikateľské subjekty 
 • premietnutie videozáznamu max. 10 min. 
 • uverejnenie loga a reklamy v zborníku – formát A5 
 • výstavka firiem na paneloch alebo distribúcia reklamných materiálov 
 Jednotný poplatok za všetky uvedené služby alebo jednu z nich:
 (329,17 + 20 % DPH 65,83) € 395,00 €

9. Prehľad termínov:
 •  odoslanie kompletného príspevku vrátane fotografií a grafických príloh v predpísanej 

forme a reklamy do zborníka – do 22. 1. 2018.

10. Účastnícky poplatok uhraďte prevodom na č. ú.: SK81 0900 0000 0004 4906 6835,
 Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Variabilný symbol: 141801
 IČO: 44 543 085, IČ DPH: SK 1046 323 267

  SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
  Konferencia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKSI.

  O D B O R NÝ GA R A N T

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.; VUIS – CESTY, spol. s r. o.

  P R Í P R AV NÝ V ÝB O R

Ing. Zora Abaffyová; CESTY NITRA, a. s.
Ing. Daniela Čanigová; Slovenská správa ciest
Ing. Jozef Kolivoška, CSc.; STRABAG, s. r. o.
Ing. Jozef Kollár, PhD.; VUIS – CESTY, spol. s r. o.
Ing. Peter Kovaľ; EUROVIA Services, s. r. o.
Ing. Milan Kušnier; Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Bruno Präsens; CRH (Slovensko) a.s.
Ing. Ján Tomko; Slovenská komora stavebných inžinierov

  T É MY

LEGISLATÍVA

MATERIÁLY

TECHNOLÓGIE

APLIKÁCIE 

  O RGA N I ZAČ N É ZA B E Z P E Č E N I E

Etela Bačenková – Dom techniky
Hanojská 2, 040 13 Košice   
Mobil: 0908 317 351, Tel./fax: 055 696 93 72, E-mail: domtechniky@azet.sk 



  P RO G R A M KO N F E R E N C I E

7. február 2018 – streda 

18:00 – 20:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

8. február 2018 – štvrtok  

08:00 – 9:00  REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 
9:00  Otvorenie konferencie, úvodné slovo
 Ing. Ľubomír Polakovič, CSc; VUIS – CESTY, spol. s r. o.

  Rozborová úloha Aktualizované EN na kamenivo a dopad na národné predpisy
 Ing. Iveta Najdená; Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 Aktuálne legislatívne predpisy o stavebných výrobkoch
 Ing. Katarína Bzovská; Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 Nový stavebný zákon – fikcia alebo realita?
 Ing. Peter Koniar; PdP-consult, s. r. o.
 Konečné znenie normy STN 73 6133: 2017
 Ing. Zsolt Boros, Ing. Mária Kováčová, Ing. Norbert Dancs, Mgr. Juraj Soták,
 Ing. Peter Buček
 TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.

10:30 PRESTÁVKA

11:00 Produktové portfólio hydraulických spojív CRH (Slovensko) a.s. pre rok 2018
 Ing. Bruno Präsens; CRH (Slovensko) a. s.
 Zmeny v revidovaných TP 7/2017
 Ing. Michaela Miháliková, Ing. Ján Závodný; VIAKONTROL, spol. s r. o.
 Ošetrovanie upravených zemín
 Ing. Peter Briatka, PhD., MBA; COLAS Slovensko, Košice
 Bodové poškodenie cesty – rýchla a efektívna oprava  s využitím
 geobunkového systému PRS Neoweb
 Ing. Ján Vilem; Arconex, s. r. o.

12:30  OBED

13:30    Kvalita a dodávky špeciálnych spojív spoločnosti CRH (Slovensko) a. s.
 Ján Černák, Ing. Rudolf Mackovič; CRH (Slovensko) a. s.
 Príprava Príbovce
 Ing. Alexandra Jevínová; Ing. Jozef Kollár, PhD.; Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.,
 VUIS – CESTY, spol. s r. o.
 Diagnostika podložia homogenizovanej vrstvy s použitím metódy podľa
 STN P CEN/TS 17006
 RNDr. Boris Starší; CALIBRIUM, spol. s r. o.
 Zariadenie na výstavbu hydraulicky stmelenej podkladovej vrstvy
 technológiou recyklácie za studena na mieste v praxi
 Ing. Zsolt Boros, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.
 Recyklácia vozoviek za studena
 Ing. Martin Filo, PhD.; RTON  Stabilizácie, s. r. o.

15:00 PRESTÁVKA

15:30 Úpravy podložia na Diaľnici D1 Budimír-Bidovce
 Ing. Simona Vargová, Ing. Mikuláš Rjabinčák; Skanska SK, a. s.
 Poznatky z realizácie diaľnice D3
 Ing. Viliam Híreš, PhD.; Žilina
 Kvalita našich stavieb – diskusné fórum kvalitárov
 Ing. Milan Kušnier; Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 Portfólio spoločnosti Hofstadler GmbH

19:30  SPOLOČENSKO-DISKUSNÝ VEČER

9. február 2018 –  piatok 

9:00 Alternatívne využitie nestmelených konštrukcií
 Ing. Ján Tomko; Slovenská komora stavebných inžinierov
 Únosnosť podložia gabionových konštrukcií
 Ing. Jozef Kolivoška, PhD.; Strabag, s. r. o.
 Porovnanie účinnosti geosyntetických materiálov používaných
 na stabilizáciu podložia - marketing versus realita
 Ing. Jaroslav Adamec; MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o.

10:00  PRESTÁVKA

10:45    Riešenia a služby pre vás
 Zoltán Varga; Carmeuse Slovakia, s. r. o.
 Slovenský výpočtový program pre dimenzovanie cementobetónových
 vozoviek
 Ing. Norbert  Dancs, Ing. Zsolt Boros; TPA Spoločnosť pre zabezpečenie
 kvality a inovácie, s. r. o; Ing. Zsolt Benkó; Slovenská správa ciest

 Diskusia
 
 Ukončenie konferencie 
 Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.; VUIS – CESTY, spol. s r. o.

12:00  OBED

*Príspevky budú lektorované. 


