
POZVÁNKA

SlovenSká aSociácia
výrobcov tranSportbetónu
Bratislava

7. – 8. 10. 2021 ŠtrbsKé PlesO – hOtel PAtriA

betón 2021

VÁs POZÝVA 
na celoštátnu konferenciu  
s medzinárodnou účasťou

betón 2021

Hlavní partneri
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Kolískova 1,  841 05 Bratislava
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odborní garanti konferencie
sekretariát konferencie

Pozvánka je umiestnená tiež  
na stránke www.savt.sk



Miesto a dátum konania konferencie

Konferencia sa uskutoční v dňoch 07. 10. až 08. 10. 2021 v priestoroch hotela PATRIA na 
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Poslanie konferencie

Konferencia je určená pracovníkom stavebných firiem, výrobcom a  dodávateľom 
stavebných materiálov, strojov a  zariadení pre výrobu, dopravu a  spracovanie betónu, 
investorom, pracovníkom výskumu a  vývoja, pracovníkom ústredných orgánov štátnej 
správy, skúšobných ústavov a vysokých škôl, ako aj všetkým odborníkom betonárskej obce.

Ciele konferencie

• Nové poznatky z oblasti technológie výroby betónu a zvlášť pre vodu priepustného betónu, 
nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia betónu v stavebnej praxi.

• Nové trendy výroby transportbetónu v  centrálnych betonárňach pri dodržovaní zásad 
ochrany životného prostredia a zásad BOZP.

• Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva a ochrany životného 
prostredia vo vzťahu k výrobe betónu.

• Predstavenie výrobcov a  dodávateľov stavebných materiálov, strojov a  zariadení pre 
výrobu, primárnu a sekundárnu dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu, 
ako aj zariadenia pre debnenie a prvky pre vystužovanie betónových konštrukcií.

•  Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie nových kontaktov 
s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov a mechanizácie pre výrobu betónu.

rokovacie jazyky: Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.
Konferenčné materiály: Dodané príspevky budú uverejnené v zborníku príspev-

kov. Záujem o väčší počet zborníkov je potrebné vyznačiť v záväznej prihláške. Ponuka platí 
pre účastníkov konferencie. Cena zborníka je 18 € vrátane DPH. Všetkým účastníkom kon-
ferencie budú poskytnuté najnovšie publikácie SAVT. V obmedzenom rozsahu budú k dispo-
zícii aj už predtým vydané publikácie SAVT.

Propagácia firiem: Počas konferencie bude v  priestoroch hotela organizovaná 
propagácia firiem, výrobcov betónu ako aj dodávateľov stavebných materiálov a strojných  
zariadení na výrobu, dopravu, spracovanie a ošetrovanie betónu.

spoločenský večer: Vo štvrtok 07. 10. 2021 bude pre účastníkov konferencie 
organizovaný spoločenský večer v priestoroch hotela Patria. Účelom priateľského stretnutia 
je vytvorenie priestoru pre nadviazanie osobných kontaktov medzi účastníkmi podujatia. 

OrgANiZAčNé POKyNy

iNfOrMÁCie Pre účAstNíKOV KONfereNCie

betón 2021betón 2021 Záväzná prihláška 

Vyplnenú a potvrdenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať na kontaktnú adresu organizátorov 
najneskôr do 15. 09. 2021. Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok na číslo 
účtu v ČSOB Bratislava IBAN: SK69 7500 0000 0005 0210 9313, VS: 2021, 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 175 €. Znížený účastnícky poplatok pre členov  
SAVT a školstvo je 145 €. Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov prihlásených po  
15. 9. 2021 sa zvyšuje na 185 €. Ceny sú vrátane DPH. 

V cene je zahrnuté vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, obed dňa 7.10.2021, 
občerstvenie počas rokovania ako aj účasť na spoločenskom večere. Záujemcom o  účasť na 
konferencii ktorí sa prihlásia po  určenom termíne bude vyhovené v rámci kapacitných možností.

V prípade, že sa riadne prihlásený účastník na konferencii nezúčastní, účastnícky poplatok sa 
nevracia. Zborník príspevkov, konferenčné materiály a faktúra budú dodatočne zaslané poštou.

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie organizátori konferencie 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 konferencie do 20. 9. 2021.

Pri rezervácii ubytovania je v záujme poskytnutia dohodnutej zľavy nutné informovať 
recepciu o účele Vášho pobytu v hoteli a uviesť heslo BETÓN 2021.

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

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

88 € 78 € 112 €
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.

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 

Súťaž: Na konferencii bude vyhodnotená „Súťaž o najzaujímavejší (najkrajší) 
architektonický betón“. Podmienky súťaže nájdete na našej webovej stránke:  

www.savt.sk, spolu s oznamom o konaní konferencie „BETÓN 2021“.

Účastníci konferencie 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.



ZáväZná prihláška
na odbornú konferenciu

ZáväZná prihláška
na odbornú konferenciu

07. 10. – 08. 10. 2021 
štrbské pleso

07. 10. – 08. 10. 2021 
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: 2021    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: 2021   KS: 0308

Základný účastnícky poplatok 175,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2021)

Znížený účastnícky poplatok (členovia savt a školstvo) 145,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2021)

Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci) 185,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15. 09. 2021)

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

Základný účastnícky poplatok 175,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2021)

Znížený účastnícky poplatok (členovia savt a školstvo) 145,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15. 09. 2021)

Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci) 185,- €
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15. 09. 2021)

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 e-mailom a platbu uhraďte najneskôr do 15. 09. 2021 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. 2021 na adresu:
slovenská asociácia výrobcov transportbetónu

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

betón 2021 betón 2021betón 2021 betón 2021



07. 10. – 08. 10. 2021                      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. 2021 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 €
 poskytnutie priestoru a stola na propagáciu firmy 

 v Loveckom salóniku  ..................................................................... 175 €
 Umiestnenie propagačného panela v priestoroch konania 

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

 Umiestnenie propagačného panela v priestoroch konania 
 konferencie (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 konferencie organizátormi  ...................... 100 €

 Generálne partnerstvo konferencie
 Umiestnenie loga firmy na obale pozvánky na konferenciu a zborníka príspevkov, 

možnosť umiestnenia dodaného loga firmy v rokovacej miestnosti a v priestoroch 
usporiadania spoločenského večera, farebná reklama v zborníku, predstavenie 
firmy alebo film v  rozsahu 15 minút, umiestnenie 2 ks reklamných panelov 
v priestoroch konania konferencie, poskytnutie stola a priestoru na propagáciu 
firmy v  Loveckom salóniku, distribúcia dohodnutého množstva firemných 
propagačných materiálov účastníkom konferencie organizátormi  ....... 1 000 €

Objednané položky prosíme vyznačiť 

Uvedené ceny za propagáciu sú ponukové a platia do 20. 09. 2021.
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 konferencie.

Objednávateľ propagácie:

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

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

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

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

dátum:                                                    pečiatka a podpis objednávateľa

ObjedNÁVKA PrOPAgÁCie

betón 2021
na celoštátnej konferencii s medzinárodnou účasťou

betón 2021





 ZOZNAM PrihlÁseNÝCh PrísPeVKOV A PredNÁŠOK   

I. tematický okruh: 
ÚVODNÉ PREDNÁŠKY, CEMBUREAU, ERMCO, ŠTANDARDIZÁCIA

Andrej Hrabovský, prezident SAVT, Pavol Kňaze Slovenská asociácia výrobcov 
transportbetónu

25 rokov činnosti SAVT

Pavol Kováčik Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Súčasná situácia v slovenskom stavebníctve a predpoklad jeho vývoja  
v ďalších rokoch

Zväz výrobcov transportbetónu Poľska (SPBT)  
Transportbetón v Poľsku

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

Rudolf Mackovič         Zväz výrobcov cementu SR
Cestovná mapa CEMBUREAU – ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 
2050

II. tematický okruh: 
STAVEBNÉ MATERIÁLY A VLASTNOSTI BETÓNU

Michala Hubertová, Rudolf Hela, Martin Ťažký          Lias Vintířov, LSM, k.s., VUT FAST 
Vodopropustné dlažební prvky

Alena Sičáková, Marek Kováč     SvF TU v Košiciach/CRH (Slovensko), a.s.
Vlastnosti priepustných betónov z regionálnych surovín a vzťahy medzi nimi 
z hľadiska praktickej aplikovateľnosti

betón 2021betón 2021 Martin Ťažký, Rudolf Hela, Michala Hubertová LSM, k.s., VUT FAST, Lias Vintířov
Konstrukční systémy pochozích a pojížděných venkovních ploch pro 
hospodaření s dešťovou vodou“

Vladimír Veselý, tajomník SVB ČR  SVB ČR
Recyklované kamenivo a beton - aktuální stav v ČR

Ján Fleischhacker MAPEI SK, s.r.o. 
Inovatívne prísady potláčajúce vplyv ílových minerálov v technológií 
transportbetónu

Tomáš Kamas     CRH (Slovensko), a.s., Rohožník
CB projekt - použitie zmesových cementov pri výrobe cemento-betónových 
krytov vozoviek (2.fáza)

Jiří Grošek – Zdeněk Nevosád – Tomáš Zavřel Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno 
Emulze LO – ekologická hydrofobní impregnace betonů

Michal Bačuvčík, Lukáš Húlek, Michal Cápay, Ivan Janotka, Rudolf Mackovič
TSÚS Bratislava

Overenie použiteľnosti v súčasnosti nepovolených cementov 
v cementobetónových krytoch CB I, ll, III

Zdeněk Nevosad
Rychlost jímání vody betonem

Sedlmajer Martin, Křížová Klára, Gajdušková Patricie                            VUT FAST 
Vliv druhu rozptýlené výztuže na vlastnosti betonu při působení
vysokých teplot

III. tematický okruh: 
VÝROBA BETÓNU

Ján Režný ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava
Zajímavosti z výstavby D4R7 – 2.časť

Martin Dováľ, Ondřej Dolan, Marcel Macko    STACHEMA BRATISLAVA, a.s.,
                                                                                     EUROVIA CS, a.s., Vedos, s.r.o. 
Pokládka CB krytu na úseku diaľnice D1 Prešov západ- Prešov juh 



Zdeněk Nevosád – Jiří Grošek  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno 
Hledání zdrojů rozpínavých látek ve struktuře betonů vozovek 

Matej Polerecký ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava
Penobetón

Vojtěch Uher ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava
Rekonstrukce Letiště Bratislava

IV. tematický okruh: 
SKÚŠOBNÍCTVO, KVALITA, OŽP a BOZP

Renáta Bašková      SvF TU v Košiciach
LOD dokumentácie betónových konštrukcií 

Lukáš Húlek, Michal Bačuvčík, Jakub Gašpárek, Ivan Janotka, Peter Paulík 
TSÚS Bratislava

Eliminovanie degradácie betónu aplikovaním krycej omietky preukázané 
urýchlenou karbonatizačnou skúškou

Tibor Ďurica  
Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia pri transportbetóne 

Poznámka: Prijaté a dodané príspevky budú uverejnené v zborníku príspevkov.  
Na konferencii budú prednesené všetky pripravené prednášky.

betón 2021
celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

betón 2021
7. – 8. 10. 2021 ŠtrbsKé PlesO – hOtel PAtriA

čAsOVÝ PrOgrAM KONfereNCie

 6. 10. 2021 streda

 17:00 – 19:00 Registrácia účastníkov

 7. 10. 2021 štvrtok

 07:30 – 09:30 hod. Registrácia účastníkov
 08:00 – 09:30 hod. Prehliadka propagácie firiem
 09:30 – 09:45 hod. Otvorenie konferencie
 09:45 – 10:30 hod. Úvodné prednášky a vystúpenie hostí
 10:30 – 11:00 hod. Prestávka
 11:00 – 12:30 hod. Prednášky – I. a II. tematický okruh
 12:30 – 14:00 hod. Obedňajšia prestávka
 14:00 – 15:30 hod. Prednášky – II. tematický okruh
 15:30 – 16:00 hod. Prestávka
 16:00 – 17:30 hod. Prednášky – II. a III. tematický okruh
 17:30 – 18:30 hod. Prehliadka propagácie firiem
 19:00 – 23:00 hod. Spoločenský večer

 8. 10. 2021 piatok

 09:00 – 10:30 hod. Prednášky – III. tematický okruh
 10:30 – 11:00 hod. Prestávka
 11:00 – 12:00 hod. Prestávka – IV. tematický okruh
 12:00 – 12:30 hod. Diskusia ku všetkým témam
 12:30 – 12:45 hod. Záverečné zhodnotenie konferencie
  Záver konferencie


