
Prihláste sa, prosím, najneskôr do 10.05.2013 na internetovej stránke 
www.prolignum.sk

Nitra, utorok, 14. Máj 2013, 09:00 – 14:00 hod.
Hotel MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra

Moderné a energeticky efektívne riešenia

Stavby z dreva
Ďalšie informácie Vám poskytne: 
Rakúske veľvyslanectvo – 
Obchodné oddelenie
T +421 2 59 100 600
bratislava@advantageaustria.org

Účasť na seminári je bezplatná.

proLignum je spoločnou iniciatívou proHolz Austria a národných zväzov spracovateľov dreva 
v Českej a Slovenskej republike na podporu dreva ako materiálu v stavebníctve. Cieľom ini-
ciatívy je pomocou informačných kampaní dosiahnuť kvalitatívne hodnotné použitie dreva ako 
ekologického stavebného materiálu. Viac informácií nájdete na www.prolignum.sk.
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Stavby z dreva Moderné a energeticky efektívne riešenia

Registrácia

Privítanie & úvodné slová 

Izba z dreva s výhľadom na mesto – Výstavba z krížom lepeného dreva na príklade 
9-poschodového obytného domu v Miláne
Jaroslav Sandanus 

Stavby pre verejnosť – Príklady komunálnej výstavby z dreva*
Gerhard Mitterberger 

Prestávka

Stavebné systémy z dreva pre nízkoenergetické domy – Skúsenosti zo stavebnej fyziky 
Eugen Nagy

Energeticky efektívne – Stavby a sanácie z dreva*  
Heinz Plöderl

* simultánne tlmočenie Nemčina/Slovenčina
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09:45

10:45

11:30 
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Program
Moderácia: Jaroslav Sandanus

www.dataholz.com
poskytuje stavebno-fyzikálne a ekologické dáta pre stavebné materiály, 
stavebné diely a stavebné spoje. Dáta sú adekvátne kontrolované, prepočítavané alebo 
posudzované akreditovanými skúšobnými ústavmi podľa rakúskych a európskych 
noriem a môžu takisto slúžiť ako odborné hodnotenia pre úradné účely.

proLignum v rámci semináru ponúka možnosť nadviazať kontakty s nasledujúcimi 
firmami z oblasti drevostavieb:

Abete dřevostavby  www.abete.cz
SHERPA Connection Systems GmbH  www.sherpa-verbinder.com 
Kontrakting krov hrou s.r.o.  www.kontrakting.sk
Rotho Blaas srl  www.rothoblaas.com

Organizátor semináru:
proLignum v kooperácii s:
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Technická univerzita Graz
Slovenská komora architektov
Spolok architektov Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov 
Zväz spracovateľov dreva SR   
Rakúske veľvyslanectvo – 
Obchodné oddelenie

Zaradenie do celoživotného vzdelávania  
prisľúbila Slovenská komora architektov

Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. 
Konzultant Technickej univerzity Graz. 
Docent na Katedre kovových a drevených 
konštrukcií STUBA. Profesne pôsobí v 
oblasti drevených a spriahnutých drevo-
betónových konštrukcií.

DI Gerhard Mitterberger 
Architekt z rakúskeho 
Grazu. Ťažiskom jeho 
práce sú verejné stavby, 
prístavby a prestavby z 
dreva.

DI Heinz Plöderl
Architekt z hornorakús-
keho Welsu. Zakladajúci 
člen združenia IG 
Passivhaus OÖ. Venuje 
sa nízkoenergetickej 
výstavbe www.pau.at.

Ing. arch. Eugen Nagy, PhD. 
Autorizovaný architekt Slovenskej 
komory architektov. V projekčnej 
praxi sa zaoberá navrhovaním 
energeticky efektívnych budov s 
ťažiskom na uplatnenie zásad 
trvalo udržateľnej výstavby.


