pre viacerých účastníkov je
možnosť prihlášku kopírovať
alebo vytlačiť z
www.cechstrecharov.sk
rokovacím jazykom sympózia je
slovenský a český jazyk
pri príležitosti konania sympózia
bude vydaný zborník, ktorý bude
obsahovať súbor aktívnych
vystúpení/ prednášok
odborníkov vrátane firemných
reklám a zoznamu členov Cechu
strechárov Slovenska
príspevky môžu byť uverejnené
v zborníku aj v anglickom,
nemeckom alebo ruskom jazyku
so slovenským abstraktom
ponúkame prezentáciu
produktov v rámci sprievodnej
výstavky, distribúcia
propagačných materiálov počas
sympózia účastníkom je možná
jedine pri objednaní prezentácie
na prezentačných stolíkoch

výška účastníckeho príspevku je
stanovená dohodou medzi
usporiadateľom a účastníkom
sympózia v zmysle platných
predpisov

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
vás pozýva

pri neúčasti prihláseného je
možná účasť náhradníka,
príspevok sa nevracia
ubytovanie si účastníci
zabezpečujú individuálne,
recepcia hotel Bratislava:
T: +421-2-20 60 61 50,
reservation@hotelbratislava.sk
(zvýhodnené ceny za ubytovanie)
parkovanie je možné na
stráženom parkovisku hotela
Bratislava, poplatok si účastníci
hradia individuálne
dopravu na miesto konania
sympózia si účastníci zabezpečujú
individuálne, v Bratislave je
výhodné použiť dopravu
električkou i trolejbusom
(smer Ružinov)

umiestnenie propagačnej tabule
firmy v priestoroch konania
sympózia v kongresovej hale je
možné so súhlasom
usporiadateľov

www.cechstrecharov.sk
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BRATISLAVA
hotel Bratislava
Seberíniho 9
www.hotelbratislava.sk

21. - 22. 11. 2018
(streda, štvrtok)

ORGANIZAČNÝ
GARANT
Cech strechárov
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HLAVNÁ TÉMA

AKCENTY A REZONANCIE
V OBCI STRECHÁROV
Nadšenci, laická odborná verejnosť a odborníci na všetkých úrovniach, ktorí
sa profesionálne venujú strechám budov, kladú nepretržite dôraz na míľniky
vo vývoji ich navrhovania a ich realizácie. Pri pracovných stretnutiach
odborníkov z oblasti striech je kladený v prvom rade dôraz na problematiku
kvality a spoľahlivosti počas ich životnosti. Diskusie sú po obsahovej stránke
venované širokému rozsahu problémov, ako je výchova ďalšej generácie v
strechárskej profesii a odbornej úrovni montážnikov. Ďalej sú diskusie
venované nedostatku pracovnej sily, neznalosti charakteristík vrstiev
materiálov zabudovaných do strešného plášťa, nerešpektovanie fyzikálnych
zákonitostí. Samostatným obsahom diskusie býva nedokonalosť projektovej
dokumentácie, prístup k úspore energií, k obnove sanácie a k údržbe
strešného plášťa a k ďalším dôležitým hľadiskám. Takto sa v krátkosti dajú
nazvať súčasné okruhy riešenia problémov.

optimalizácia kvality
a spoľahlivosti materiálov
vrstiev strešných plášťov
plochých a šikmých striech
obytných podkroví počas
ich životnosti
navrhovanie strešných plášťov
striech s rešpektovaním
fyzikálnych zákonitostí
a skúseností
problematika obnovy a opravy
plochých a šikmých striech

vývoj prevádzkových
– účelových striech
v priebehu dejín
oboznámenie sa s prezentáciou
produktov firiem na stolíkoch
a vlastných paneloch
s možnosťou priamej
odbornej diskusie

Projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov
a produktov na strechy, zhotovitelia, technické dozory, investori budov,
správcovia budov, vlastníci budov, pracovníci stavebných úradov,
zástupcovia stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov
bytov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl a vysokých škôl,
pracovníci vedy a výskumu, študenti a široká verejnosť.

Medzinárodné sympózium o strechách budov

ODBORNÝ GARANT
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Čestný predseda CSS
T: 0911 46 07 27

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava
T: +421-2-43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk
www.cechstrecharov.sk

vzájomné stretnutie a
zoznámenie sa osôb, ktoré
aktívne venujú pozornosť
strechám budov

www.cechstrecharov.sk
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