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Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 2014
Najväčšia diskusia o stave slovenského stavebníctva a hľadanie 
riešenia kľúčových problémov sektoru poprednými predstaviteľmi  
vlády a generálnymi riaditeľmi stavebných, developerských  
a projektových spoločností

27. marec 2014
na veľtrhu CONECO
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Dátum: 
27. marca 2014 od 09:45

Miesto konania: 
Incheba Expo Bratislava, hala D2
Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO

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

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014

Pozvaní do panelu  
odborníkov – PaNEl StavEbNé 
PráCE:

Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby 
            a regionálneho rozvoja SR 

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR

Zita Táborská, predsedníčka, Úrad pre verejné 
              obstarávanie

Anton Barcík, generálny riaditeľ  
            Považská cementáreň Ladce

Peter Korbačka, predseda predstavenstva 
     J&T REAL ESTATE

Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka  
              Skanska SK

Štefan Holý, riaditeľ Lansky,  
         Ganzger & Partner Rechtsanwälte 

Alexander Rozin, predseda predstavenstva  
      a generálny riaditeľ Incheba, a.s.

Pavel Štáf, riaditeľ, Bytecheck SK, s.r.o. 

Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research 

Moderátor: Jozef Hübel

Pozvaní do panelu  
odborníkov – PaNEl EUrOFONDY
a PrOJEKtOvé PráCE:

 
Ľubomír Vážny, podpredseda vlády SR pre investície

Peter Žiga, minister životného prostredia SR

Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného  
    úradu SR

Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory 
    stavebných inžinierov

Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory  
              architektov

Eduard Manco, riaditeľ Valbek

Martin Jacko, riaditeľ Lansky,  
             Ganzger &Partner Rechtsanwälte

Dušan Semančík, developer a investor projektu  
       Kalvín Rastislavice 

Petr Sláčala, riaditeľ EGP Invest

Martin Greguš, generálny riaditeľ SGCP, divízia Weber

Branislav Bačo, obchodný riaditeľ  
    CR, SR, HU Ruukki

Na diskusii sa zúčastnia aj ďalší významní predstavitelia slovenského stavebníctva z publika, 
celkovo viac ako 350 VIP zástupcov spoločností (účasť je možná iba pre riaditeľov a členov  

predstavenstva spoločností).



Registrácia účastníkov

Zahájenie veľtrhu CONECO  
Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Incheba, a.s. 

Aktuálna situácia trhu, v ktorej sa slovenské stavebníctvo nachádza –  
Výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva CEEC Research

Stavebné zákazky v roku 2014 a 2015: Na čo svoju firmu pripraviť?
Problémy podnikateľského prostredia v slovenskom stavebníctve a vymáhateľnosť
práva: kedy sa začne riadne a včas platiť za odvedenú prácu?

Prestávka

Európske zdroje financovania pre 2014-2020 – výzva pre realizáciu najprogresívnejších 
zámerov firiem. 
Ekologické stavby pre životné prostredie. 
Aktuálne ceny projektových prác na trhu – ide o dumping alebo novú realitu?

Networking obed, neformálna diskusia

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, ktorá posunie sektor vpred.

Srdečne Vás pozývajú

Jiří Vacek
riaditeľ spoločnosti  

CEEC Research

vladimír benko
predseda  

Slovenská komora stavebných inžinierov

alexander rozin
predseda predstavenstva  

a generálny riaditeľ Incheba, a.s.
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Odborný garant



„Hodnota všetkých dnes  
rozostavaných cestných  

a železničných projektov štátu 
je takmer dve miliardy eur. Štát 

nikdy nemôže v plnej miere 
nahradiť súkromnú spotrebu. 
Môže však výrazne pomôcť, 

a ja verím, že túto pomoc  
sektor v plnej miere využije.“

Ján Počiatek,
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

„výborná organizácia  
konferencie, kvalitné  

obsadenie panela  
diskutujúcich odborníkov.“

Milan Mňahončák,
 generálny riaditeľ  
Chemkostav HSV

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014

Mediálni partneri

„Stretnutie lídrov  
slovenského stavebníctva  
sa nepochybne stalo už 

tradičným reprezentatívnym 
fórom popredných osobností 

stavebníctva, príznačné  
otvorenou diskusiou  

o aktuálnych témach.“ 

Pavol Kováčik,
predseda predstavenstva 
Inžinierske stavby Košice 

„Máloktorej konferencii 
sa podarí pretransformovať 
sa na otvorenú, profesijne 

zdatnú a mienkotvornú  
platformu.  

Tejto sa to podarilo!“  

Magdaléna Dobišová,
generálna riaditeľka,  

Skanska SK

Najväčšia diskusia o smerovaní  
slovenského stavebníctva.  
Buďte pri tom!


