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BETONÁRSKE DNI 2018 sú platformou pre stretnutie: 

- projekčných, výrobných a dodávateľských organizácií a podnikateľov z oblasti 
monolitických a montovaných betónových konštrukcií, ako aj výroby stavebných 
dielcov,  

- výskumných a vývojových pracovísk, stredných odborných a vysokých škôl, 
skúšobných ústavov a laboratórií,  

- investorov, pracovníkov v normotvornej činnosti, štátnej správy a územnej 
samosprávy.  

- výrobcov, dodávateľov a odberateľov cementu, betónu, výstuže, materiálov 
na ochranu a sanácie betónových konštrukcií a murovacích prvkov,  

 

Cieľom BETONÁRSKYCH DNÍ 2018 

- je vytvoriť príležitosť na vedecké, odborné, informačné a spoločenské stretnutie 
slovenskej a českej betonárskej komunity. 

 

Vedecký výbor konferencie 

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. – predseda výboru 

prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. 

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 

doc. Ing. Milan Chandoga, PhD. 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 

doc. Ing. Jiří Kolísko, PhD. 

Ing. Martin Križma, PhD. 

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD. 

doc. Ing. Sergej Priganc, PhD. 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 

prof. Ing. Jan L. Vitek, CSc. 



 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

12. ročník konferencie Betonárske dni 2018 sa koná v dňoch 8. – 9.11.2018 
v priestoroch hotela Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, Bratislava – Staré 
Mesto. 

Konferenciu usporadúva Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov. 
Organizáciu zabezpečuje Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta 
STU v Bratislave. 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť pomocou online formulára 
www.betonarskedni.sk/prihlasky. Po odoslaní vyplneného formulára záväznej 
prihlášky dostanete emailom potvrdenie prihlásenia. Vložné treba uhradiť v plnej 
výške pred konaním konferencie bankovým prevodom na účet organizátora. Faktúra 
bude zaslaná bezprostredne po pripísaní účastníckeho poplatku na náš účet.  

V prípade prihlásenia odborného príspevku Vám budú zaslané bližšie pokyny pre 
vypracovanie príspevku do zborníka. 

Jazykom konferencie sú slovenčina a čeština, prípadne angličtina, bez simultánneho 
prekladu. 

 

PROGRAM 

ŠTVRTOK 8.11.2018 

Odborné prednášky  
Spoločenský večer 

PIATOK 9.11.2018 

Odborné prednášky  
Exkurzia na vybranú stavbu 

Podrobný program konferencie bude zostavený podľa odborných sekcií. Pri 
príležitosti konferencie bude vydaný zborník všetkých odborných príspevkov. Všetky 
príspevky budú recenzované vedeckým výborom a garantmi sekcií. 

 

 

 

 

http://www.betonarskedni.sk/prihlasky


 

ODBORNÉ SEKCIE KONFERENCIE 

A1  Betónové a murované konštrukcie 
A2  Betónové mosty a tunely 
A3 Spriahnuté betónové a oceľobetónové konštrukcie 
A4  Nové materiály a technológie 
A5  Navrhovanie a modelovanie betónových konštrukcií 
 

B1  Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií 
B2  Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov 
B3  Certifikácia, skúšobníctvo a monitorovanie 
B4  Sanácia a revitalizácia pamiatkových stavieb 
 

C  Normy, legislatíva  

PRÍSPEVKY DO ZBORNÍKA 

Prihlásenie príspevku a zaslanie textu anotácie je možné uskutočniť VÝHRADNE  

ON-LINE prostredníctvom webovej stránky http://betonarskedni.sk/anotacia 

Publikácia príspevku v zborníku je podmienená zaplatením plnej sumy vložného 

(190€) aspoň jedného spoluautora do 15.10.2018. 

PRIHLÁŠKY 

Účasť na konferencii je podmienená vyplnením prihlášky (on-line prostredníctvom 

www.betonarskedni.sk/prihlasky) a zaplatením účastníckeho poplatku do nižšie 

uvedených termínov.  

Platba (vrátane DPH) do 15.10.2018 do 6.11.2018 

Účastník – plná suma*1 190 € 220 € 

Doktorand*2 95 € 110 € 
Študent SvF STU v BA*3 0 € 0 € 

V prípade neúčasti sa vložné nevracia, zborník bude zaslaný poštou. 

Účasť na konferencii platia všetci účastníci, s výnimkou členov čestného 
predsedníctva a čestných hostí.   

*1  Vložné zahŕňa účasť na konferencii, zborník prednášok (19€), obedy (48,20€), občerstvenie 
(20,60€), účasť na spoločenskom večeri (30,60€) a na exkurzii.  

*2  Vložné pre doktorandov zahŕňa účasť na konferencii, zborník prednášok (19€), obedy (48,20€) 
a občerstvenie (20,60€).  

*3  Študenti SvF STU v Bratislave v dennej forme Bc. alebo Ing. štúdia majú vstup bezplatný – ten 
však zahŕňa iba účasť na konferencii.  

 

http://betonarskedni.sk/anotacia
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY 

30.6.2018    Uzávierka príjmu anotácie odborných príspevkov 

15.10.2018  Zaslanie príspevku a uzávierka reklamy v zborníku 

15.10.2018  Termín úhrady za znížené vložné 

 

MIESTO KONANIA 

Austria Trend Hotel Bratislava****, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava – Staré Mesto 
http://www.austria-trend.at/sk/hotels/bratislava 

 

FIREMNÁ PREZENTÁCIA 

Počas konania BD 2018 bude v mieste konania odborná prezentácia firiem 
a podnikateľských subjektov v odbore stavebníctva a stavebných materiálov. Ponúkame 
aj možnosť uverejnenia reklamy v zborníku príspevkov. Prihláška pre vystavovateľov 
a inzerentov: www.betonarskedni.sk/prihlasky. Po odoslaní vyplneného formulára 
záväznej prihlášky dostanete emailom potvrdenie prihlásenia. Platbu treba uhradiť 
v plnej výške pred konaním konferencie bankovým prevodom na účet organizátora. 
Faktúra bude zaslaná bezprostredne po pripísaní účastníckeho poplatku na náš účet. 

V rámci programu BD 2018 sa ďalej uskutoční 
- Exkurzia na vybrané stavby 
- Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu DIPLOMOVÚ PRÁCU z problematiky betónových 

konštrukcií 
- Sprievodná výstava firemnej prezentácie 

UBYTOVANIE 

Organizátor ubytovanie neobjednáva, každý účastník si ubytovanie rezervuje sám, 
v hoteli konania konferencie priamo cez on-line formulár 
https://reservations.travelclick.com/75034?groupID=2258114  
alebo v okolitých hoteloch www.hoteltatra.sk, www.hotelsaffron.sk,  
www.booking.com/hotel/sk/garni-sd-akademik.sk.html 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR BD 2018 

Juraj Bilčík – garant konferencie, Helena Benedikovičová, Katarína Gajdošová, Róbert 
Sonnenschein 
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KONTAKT 

helena.benedikovicova@stuba.sk 

Organizačné otázky, príspevky do zborníka 

robert.sonnenschein@stuba.sk 

Sprievodná výstava, firemné prezentácie 

julius.soltesz@stuba.sk 
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