
Vízia pre roky 2011 - 2012

Diskusia popredných predstaviteľov štátu, najväčších stavebných spoločností, 
ich dodavateľov a médií o súčasnom stave a očakávanom vývoji slovenského 
stavebníctva v rokoch 2011 a 2012

31. mája 2011

Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 2011

Strieborní 
Partneri

Zlatý Partner:



Dátum:
31. mája 2011 od 09:00
Miesto konania: 

Kempinski hotel, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava

Pozvanie do panelu odborníkov prijali:
Ján Figel‘, Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Alan Sitár, generálny riaditeľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR
Dušan Mráz, prezident Doprastav, a.s.
Juraj Hirner, generálny riaditeľ ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
Pavol Kováčik, generálny riaditeľ Inžinierske stavby a.s.
Tibor Kočvara, generálny riaditeľ Skanska SK a.s.
Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík, Štatistický úrad SR
Jozef Kausich, člen predstavenstva Všeobecná úverová banka
Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE, a.s.
Luboš Vančo, riadiaci partner KPMG Slovensko spol. s r.o.
Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research s.r.o.

Zástupci dodavateľského segmentu:
Patrik Szetey, výkonný riaditeľ pre ČR a SR Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o.
Ján Bubán, generálny riaditeľ SK a CZ, RAMIRENT s.r.o.
Anton Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň Ladce a.s.
Matin Polák, generálny riaditeľ Xella a.s.
Peter Knap, generálny riaditeľ TERRASTROJ spol.s r.o.

Diskusie sa z publika zúčastnia aj ďalší významní predstavitelia slovenského stavebníctva, celkovo viac ako 
100 VIP predstaviteľov (účasť je možná iba pre riaditeľov a členov představenstva firiem).

CEEC Research, KPMG Slovensko a
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského 
stavebníctva, ktorého hlavnou témou je očakávaný vývoj slovenského 
stavebníctva a výhľad nových zákaziek v rokoch 2011 – 2012



Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti

CEEC Research

Zsolt Lukáč
Prezident

Zväz stavebných podnikateľov 
Slovenska

Ľuboš Vančo
Managing Partner
KPMG Slovensko

Svoju účasť prosím potvrďte telefonicky alebo e-mailom:
(účasť je pre riaditeľov/členov predstavenstva stavebných spoločností bezplatná)

E-mail: konferencie@ceec.Eu

Tel.: 00421 949 193 922

CEEC Research, s. r. o.

www.stavebnictvo.com

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program:
09:00 – 10:00  VIPs Briefing
10:00 – 10:05  Zahájenie konferencie, privítanie účastníkov
10:05 – 10:15  Úvodná reč Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10:15 – 10:20  Situácia v pozemnom aj inžinierskom staviteľstve z pohľadu Zväzu 

stavebných podnikateľov Slovenska
10:20 – 10:25  Vývoj dopravnej infraštruktúry - generálny riaditeľ Národnej diaľničnej 

spoločnosti
10:25 – 10:30  Výhľad v oblasti vodohospodárskych stavieb - Ministerstvo životného 

prostredia SR
10:30 – 10:35  Prezentácia výsledkov Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2011 

(predikcie ďalšieho vývoja  100 riaditeľmi stavebných spoločností)
10:35 – 10:40  Výsledky a výhľad slovenského stavebníctva z pohľadu Slovenského 

štatistického úradu
10:40 – 11:00  Diskusia generálnych riaditeľov najväčších stavebných  

spoločností na Slovensku
11:00 – 11:20  Prezentácia výhľadu odborníkmi z daľších segmentov (zástupcovia bánk, 

developerov a dodavateľského segmentu)
11:20 – 11:35  Diskusie riaditeľov spoločností z publika, otázky novinárov
11:35 – 13:00  Networking obed, neformálna diskusia

Poďakovanie
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Ľuboš Vančo
Managing Partner 
KPMG na Slovensku

Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research

Jakub Malý
Managing Director
Ipsos Tambor SR

Vážení čitatelia, 

ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva 11/2010, ktorú
pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG
Slovensko a Ipsos Tambor. 

Táto analýza je spracovaná na základe údajov získaných zo 100 uskutočnených
telefónnych rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných
spoločností. Uvedené rozhovory prebehli na začiatku novembra 2010.

Vykonaný výskum zahŕňa štandardné analýzy odpovedí celej vzorky respondentov
a taktiež ponúka detailné informácie o postojoch hlavných segmentov
slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky (t.j. z hľadiska
veľkosti stavebných spoločností, aj z hľadiska stavebného zamerania účastníkov).
Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti a na spoločnosti
zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom. 

Vďaka tomu môže Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2010 poskytnúť
vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve,
nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v
danej oblasti.  

Poďakovať by sme sa chceli predstaviteľom stavebných firiem, ktorí nám venovali
svoj čas a poskytli potrebné informácie pre vypracovanie tejto štúdie, a zároveň i
všetkým aktívnym používateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú cenné návrhy, aj
vďaka nim sme schopní lepšie a efekívnejšie uspokojovať Vaše informačné
potreby. 
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Vážení čitatelia,

Tentoraz by som si dovolil nazrieť na problematiku výstavby z trochu iného uhlu
pohľadu. Nedávno som sa zhováral so známym projektantom a zisťoval, ako sa
mu darí. To, čo mi porozprával ma primälo k zamysleniu a preto sme uskutočnili
námatkový prieskum medzi projektantmi. Empiricky totiž vieme, že to, čo majú
dnes projektanti na displejoch svojich počítačov, to sa bude za rok realizovať na
tvári miesta. Takže malý prieskum pracovnej vyťaženosti projektantov dnes nám
podáva výstižný obraz o stavebnej aktivite v zhruba ročnom predstihu. Žiaľ,
dopracovali sme sa k zisteniu, že zadávanie nových projektov v oblasti
pozemného staviteľstva je dnes prakticky nulové. Dopravné stavby tvoria
samostatnú kapitolu, ktorú by som nechcel riešiť na tomto  mieste. 

Samozrejme, ešte je veľa pozastavených projektov z minulosti. Aká je ale
pravdepodobnosť ich realizácie? V prevažnej väčšine vychádzajú zo zastaraných
predkrízových ekonomických predpokladov a na dnešný deň sú ekonomicky, ba aj
technicky prekonané. Realizácia niektorých je možná len pri ich značnej redukcii.
A tak, najmä úpravy a zmeny starších projektov dnes tvoria gros vyťaženosti
našich projektantov. A to nie je dobrá správa pre naše stavebníctvo! Pokým sa
nezačnú rozbiehať nové projektové zámery, nemožno hovoriť o prekonaní krízy. 

Stav, ktorý nastal, však pre slovenské stavebníctvo nepredstavuje nijaké nóvum.
Odvetvie prekonalo v deväťdesiatych rokoch aj oveľa horšie systémové krízy a
skúsenosti minulých krízových období naučili stavebných podnikateľov nachádzať
východiská v každej situácii. Preto sme presvedčení, že sa nám podarí efektívne
čeliť výzvam dnešnej doby a úspešne ich prekonať.

Zsolt Lukáč
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
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