
Crowne Plaza Bratislava   
Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava 
www.crowne-plaza.sk

Bratislava 
štvrtok, 1. október 2009 
09.15 – 13.00 hod. 

Seminár Nové technológie drevostavieb – produkty, prefabrikácia,
 aplikácie so zreteľom na energetickú efektívnosť 

proLignum je iniciatívou proHolz Austria a partnerov z drevárskeho 
sektora z Českej republiky. Po prvýkrát sa na Slovensku pod rov-
nakou značkou uskutoční v spolupráci so slovenskými partnermi 
odborný seminár o použití dreva v stavebníctve. Cieľom je dosiah-
nuť prostredníctvom aktivít v oblasti architektúry, stavebného inži-
nierstva a kultúry pozitívny imidž pre drevo ako stavebný materiál.

Seminár je organizovaný v spolupráci s nasledovnými partnermi:

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
Slovenská komora stavebných inžinierov 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry 
Spolok architektov Slovenska 
Technická univerzita Graz
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
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je určený stavebným inžinierom, technikom a architektom 
z projekčnej a výrobnej sféry, ako aj investorom zo súkromného 
a verejného sektora. Seminár sa zaoberá možnosťami využitia 
drevených výrobkov v stavebných konštrukciách.

Vstup je voľný. 

V rámci seminára sa koná výstava firiem z drevárskeho sektora. 
Budete mať možnosť nadviazať kontakty a získať cenné rady 
od expertov z praxe ohľadom realizácie drevených konštrukcií.

Abete dřevostavby, Nový Jičín  www.klh.at 

Blumenfeld spol. sr.o, Praha  www.blumenfeld.cz

Hasslacher Norica Timber, Nitra  www.thermofloc.cz 

Inco-med s.r.o., Veľké Úľany www.incomed.sk 

Jaf Holz Slovakia s.r.o./Glöckel, Špačince  www.jafholz.sk

Jaf Holz Slovakia s.r.o./Mosser, Špačince  www.jafholz.sk 

Mayr-Melnhof – Holz Paskov s.r.o., Staříč  www.mm-holz.com

Rettenmeier, Lipt. Hrádok/Polomka  www.rettenmeier.com

Seminár

Nové technológie drevostavieb – produkty, prefabrikácia,  

aplikácie so zreteľom na energetickú efektívnosť

Registrácia 

Privítanie 
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, 
Ing. Igor Patráš, prezident
proHolz Austria, Mag. Daniela Kinz

Nové produkty pre drevené stavby
DI Georg Jeitler, Technická univerzita Graz, 
konzultant kompetenčného centra 
holz.bau forschungs gmbh, Graz (Rakúsko) 

Drevo ako konštrukčný a výrazový materiál 
v slovenskej architektúre 
Ing. arch. Tibor Varga, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Fakulta architektúry (Slovensko) 

Stavanie s drevom a šetrenie energie – príklady 
architektúry drevostavieb 
Arch. DI Heinz Christian Plöderl, Wels (Rakúsko) 
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Seminár
Nové technológie drevostavieb – 
produkty, prefabrikácia, 
aplikácie so zreteľom na ener-
getickú efektívnosť
Bratislava 1. október 2009
9:15 – 13:00 hod.
Prihláste sa, prosím, najneskôr 
do 28. septembra 2009 
 prostredníctvom internetu:
www.prolignum.sk  
Ďalšie informácie:
Rakúske veľvyslanectvo – 
obchodné oddelenie
T 02/59 100 600 
F 02/59 100 699

povolanie:

architekt

stavebný inžinier

podnikateľ v oblasti 
stavebníctva

stolár/tesár/drevené 
konštrukcie

iné

Tento výrobok je z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a kontrolovaných zdrojov – www.pefc.at

Prestávka, káva 

Technické požiadavky na drevené konštrukcie v trvalo 
udržateľnej výstavbe
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., Technická univerzita 
vo Zvolene, Drevárska fakulta, (Slovensko)

Drevo v meste – architektonické príklady z oblasti 
viacpodlažných stavieb 
Arch. DI Johannes Kaufmann, Vorarlberg a Viedeň, 
(Rakúsko)

Diskusia a koniec podujatia 

(simultánne tlmočenie nemčina /slovenčina)
Moderátor: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Fakulta architektúry, (Slovensko)
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Program


