
Diskusia popredných predstaviteľov najväčších stavebných spoločností a médií o 
súčasnom stave a očakávanom vývoji slovenského stavebníctva

30. november 2010

Partneri:

Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 2010



Dátum: 

30. november 2010 od 09:00
Miesto konania:
Kempinski hotel, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava

Pozvanie do panelu odborníkov prijali:
Ján Figel‘, minister Dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Dušan Mráz, prezident spoločnosti Doprastav, a.s.
Tibor Kočvara, generálny riaditeľ spoločnosti Skanska SK, a.s.
Ján Kato, generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav-SK, a.s.
Vlastislav Šlajs, generálny riaditeľ spoločnosti Strabag, a.s.
Anton Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň, a.s., Ladce
Dagmar Blahová, vedúca oddelenia stavebníctva, konjunktúry, 
          vedy a techniky, Štatistický úrad SR
L‘uboš Vančo, riadiaci partner KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research s.r.o.

Diskusie sa z publika zúčastnia aj ďalší významní predstavitelia slovenského stavebníctva:
Dušan Šamudovský (generálny riaditeľ, Doprastav a.s.), Miroslav Trnovský (generálny riaditeľ, Skybau s.r.o.), 
Miroslav Zobaník (generálny riaditeľ, Metrostav a.s.), Juraj Rosenberg (obchodný riaditeľ, Hornex a.s.), 
Vladimír Vikor (generálny riaditeľ, Dynamik, a.s.), Miroslav Doboš (generálny riaditeľ, Železničné stavebníctvo 
Bratislava a.s.), a ďalší.

Program:
09:00 – 10:00  VIPs Briefing
10:00 – 10:05  Zahájenie konferencie, privítanie účastníkov
10:05 – 10:15  Úvodná reč ministra Dopravy, pôšt a telekomunikácií pána Jána Figeľa
10:15 – 10:25  Príhovor prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
10:25 – 10:35  Prezentácia výsledkov Kvartálnej analýzy slovenského 
 stavebníctva 11/2010
10:35 – 11:00  Prezentácia pohľadov kľúčových predstaviteľov slovenského 
 stavebníctva na súčasný stav a očakávaný vývoj sektora
11:00 – 11:30  Otázky novinárov
11:30 – 12:00  Neformálna diskusia, občerstvenie

CEEC Research a KPMG Slovensko
Vás pozývajú na diskusiu
o očakávanom vývoji slovenského stavebníctva v rokoch 2011 – 2012  a 
na prezentáciu výsledkov najnovšiej Kvartálnej analýzy slovenského
stavebníctva 11/2010.



Kvartálná analýza slovenského stavebníctva 11/2010 
vychádza z rozhovorov uskutočnených so 100 predstaviteľmi 
vybraných veľkých, stredných a malých stavebných 
spoločností a venuje sa nasledujúcim oblastiam:

1) Aktuálny stav a očakávaný vývoj slovenského stavebníctva  
v rokoch 2011 a 2012

2) Vývoj objemu predaja a očakávané zmeny v podieloch na trhu
3) Súčasné vyťaženie kapacít stavebných spoločností a vývoj množstva  

 zazmluvnených zákaziek
4) Kľúčové problémy, ktoré obmedzujú spoločnosti v ich rozvoji
5) Kľúčové priority stavebných spoločností na ďalších dvanásť mesiacov

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti

CEEC Research

Ľuboš Vančo
Managing Partner
KPMG Slovensko

Svoju účast prosím potvrďte e-mailom:

CEEC Research, s. r. o. 

Lucie Matalová
PR & Communication director
E-mail: matalova@ceec.Eu

www.stavebnictvo.com


