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CEEC Research, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú
na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského
stavebníctva.

Dátum:
2. december 2013 od 9:00
Miesto konania:
NH Gate One
Ambrušova 7, Bratislava
Pozvanie do panelu odborníkov prijali –
panel Stavebné práce:
Robert Fico, predseda vlády SR
Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska
Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ, J & T Real Estate
Peter Bečár, managing director, PointPark Properties
Gábor Zászlós, predseda predstavenstva,
TriGranit Development Slovakia
Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň
Ladce
Róbert Šinály, generálny riaditeľ, EUROVIA SK
Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK
Zita Táborská, predsedníčka, Úrad pre verejné
obstarávanie
Pavel Štáf, riaditeľ, Bytecheck SK, s.r.o.
Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research

Pozvanie do panelu odborníkov prijali –
PANEL PROJEKTOVÉ PRÁCE:

František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Vladimír Benko, predseda, Slovenská komora
stavebných inžinierov
Imrich Pleidel, predseda, Slovenská komora
architektov
Viktória Chomová, investičná riaditeľka,
Národná diaľničná spoločnosť
Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy
Juraj Hermann, riaditeľ spoločnosti, P-T, spol. s r. o.
Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva,
		
Dopravoprojekt, a. s.
Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ,
		
Reming Consult, a. s.
Dušan Štefanides, riaditeľ, Helika s. r. o.
Dušan Semančík, developer a investor projektu Kalvín
		
Rastislavice – miesto pre zdravý život
Martin Greguš, generálny riaditeľ SGCP, divízia Weber
Branislav Bačo, obchodný riaditeľ ČR, SR Ruukki

Na diskusii sa zúčastnia aj ďalší významní predstavitelia slovenského stavebníctva z publika, celkovo viac ako
300 VIP zástupcov spoločností (účasť je možná iba pre riaditeľov a členov predstavenstva spoločností).
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Program
08:00 – 09:00

Registrácia účastníkov a raňajky

09:00 – 0 9 :1 0

Príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky

09:10 – 0 9 : 1 5

Prezentácia aktuálnej situácie, v ktorej sa slovenské stavebníctvo nachádza –
Výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva CEEC Research

09:15 – 1 0 : 3 0

Výhľad na rok 2014 v slovenskom stavebníctve – pripravované zákazky z verejných
a privátnych rozpočtov, systém verejného obstarávania podľa novely zákona o verejnom obstarávaní,
situácia na trhu z pohľadu konkurenčného boja a problém dumpingových cien (diskusia)

10:30 – 1 1 : 0 0

Prestávka

11:00 – 1 2 : 1 5

Výhľad na rok 2014 v oblasti projektových prác – chystané zákazky na projektové,
inžinierske a architektonické práce v roku 2014, kľúčové dôsledky pripravovanej novely stavebného
zákona, honorárový poriadok, hranice zodpovednosti projektových vs. stavebných spoločností (diskusia)

12:15

Networking obed, neformálna diskusia

Srdečne Vás pozývajú
Zsolt Lukáč

prezident
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Jiří Vacek

riaditeľ spoločnosti
CEEC Research

Svoju účasť, prosím, potvrďte e-mailom:
konferencie@ceec.eu
(účasť je pre riaditeľov stavebných a projektových
spoločností bezplatná, vzhľadom na obmedzený počet
miest je však nutná registrácia)
Viac informácií na:
www.ceec.eu
CEEC Research, s. r. o.
Tešíme sa na Vašu účasť a ďalšiu zaujímavú diskusiu.

Vladimír Benko

predseda
Slovenská komora stavebných inžinierov
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„Stretnutie lídrov
slovenského stavebníctva bolo
reprezentatívne a výnimočné
podujatie s otvorenou výmenou názorov účastníkov nad
tradične vyváženými a aktuálnymi informáciami.“
Pavol Kováčik,
predseda predstavenstva
Inžinierske stavby

„Minulý ročník priniesol
otvorenú diskusiu
predstaviteľov vlády a štátnej
správy so zástupcami významných podnikateľských subjektov
v stavebníctve aj o citlivých
témach.“
Juraj Hirner,
generálny riaditeľ
ZIPP Bratislava

„Výborná organizácia
konferencie, kvalitné
obsadenie panela
diskutujúcich odborníkov.“
Milan Mňahončák,
generálny riaditeľ
Chemkostav HSV

Mediálni partneri

