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autor rok/č./str. názov príspevku
antalová Jana, ing.,  2014/7a8/50 - 51 Drevené konštrukcie - Drevené kompozity a ich využitie v praxi
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD.  
Bačová katarína, doc. ing., phD. 2014/7a8/10 - 12 Dopravné, inžinierske a špeciálne stavby - obnovy a rekonštrukcie vozoviek
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/1a2/54 - 55 Mosty - čínske kryté drevené mosty - 1. časť
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/3/54 - 55 Mosty - čínske kryté drevené mosty - 2. časť
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/4/54 - 55 Mosty - Extradosové mosty - 1. časť
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/5/54 - 55 Mosty - Extradosové mosty - 2. časť
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/7a8/24 - 27 Dopravné, inžinierske a špeciálne stavby - Rekordné rozpätia mostov rôznych 
  konštrukčných systémov 
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/7a8/44 - 45 Mosty - Extradosové mosty - 3. časť
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/9/70 - 71 Mosty - predpäté betónové mosty s oTs
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/10/56 - 57 Mosty - Cable panel mosty a finback mosty
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2014/11/54 - 55 Mosty - predpäté betónové mosty 
Balco peter, ing.  2014/3/32 - 34 BiM - Nevyhnutnosť alebo zbytočnosť? 
Bellová Mária, ing. phD. 2014/1a2/ 26 - 29 zdravé bývanie - určenie návrhovej odolnosti murovaných prvkov
Benkovičová Lucia, ing. arch, phD. 2014/5/38 - 41 udržateľnosť vo výstavbe - udržateľnosť a projektové predchádzanie zločinnosti
Bošácky Ján 2014/6/18 - 21 stavebníctvo za rok 2013 - Vývoj bývania na slovensku a v Bratislave v roku 2013
Briatka peter, ing., phD.,  2014/7a8/32 - 34 Špeciál - prečo máme novú normu pre podlahy? - 1. časť
Makýš peter, doc. ing., phD.   
Briatka peter, ing., phD.,  2014/10/48 - 50 Špeciál - Nová norma pre podlahy - 2. časť - hlavné zmeny
Makýš peter, doc. ing., phD., Rypák peter, Bc.  
Briatka peter, ing., phD.,  2014/11/31 - 34 Špeciál - Nová norma pre podlahy - 3. časť - čo nám norma priniesla?
Makýš peter, doc. ing., phD., Rypák peter, Bc.   
Dubeňová Ľubica, ing. arch. 2014/7a8/18 - 21 Dopravné, inžinierske a špeciálne stavby - súčasnosť a budúcnosť železničných staníc
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/1a2/56 - 57 Cenotvorba - Vplyvy pôsobiace na výšku rozpočtu rodinného domu
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/3/56 - 57 Cenotvorba - Dodatky k cene - nutnosť, alebo špekulatívne praktiky? 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/4/58 - 59 Cenotvorba - oceňovanie projektových výkonov a inžinierskych činností
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/5/56 - 57 Cenotvorba - Drevostavby z pohľadu ekonomiky
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/7a8/52 - 53 Cenotvorba - agregované cenové ukazovatele dopravných stavieb 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/9/72 - 73 Cenotvorba - Nákladové tituly vyvolané vplyvom umiestnenia stavby 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/10/60 - 61 Cenotvorba - Dohodnutie ceny v zmluve o dielo
Ellingerová Helena, ing., phD. 2014/11/56 - 57 Cenotvorba - oceňovanie stavebnej produkcie v zahraničí 
Földváry Veronika, ing.,  2014/9/34 - 37 Energeticky úsporné koncepty - zabezpečenie kvality vzduchu a vetracie štandardy
petráš Dušan, prof. ing., phD.  v bytových domoch
Funtík Tomáš, ing. 2014/7a8/46 - 47 BiM - Búranie mýtov - 1. časť 
Funtík Tomáš, ing. 2014/9/64 - 65 BiM - Vývoj projektu a spolupráca v BiM
Funtík Tomáš, ing. 2014/10/58 - 59 BiM - Využitie virtuálneho modelu v súvislosti s rozšírenou realitou 
Ganobjak Michal, ing. arch. 2014/4/14 - 17 Fasády - Nový pôvab hrdze  
Ganobjak Michal, ing. arch.,  2014/10/16 - 19 Rekonštrukcie a obnova budov - konverzia industrálnej pamiatky a energetická
Hain Vladimír, ing. arch.   efektívnosť 
Gažová Lívia  2014/10/30 - 31 Rekonštrukcie a obnova budov - opustené mesto ožíva vďaka študentom
ilkovičová Ľubica, doc. ing. arch., phD.,  2014/11/10 - 13 priemyselné stavby - Logistika tovarov a architektúra
ilkovič Ján, doc. ing. arch., phD.  
Janák Milan, ing., phD. 2014/5/34 - 36 udržateľnosť vo výstavbe - príklad udržateľnosti vo výdstavbe - závod schindler Ds 
  - výroba výťahov
katona orsolya, ing.,  2014/3/52 - 53 Drevené konštrukcie - Navrhovanie nosných konštrukcií z krížom lepeného dreva
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 
kmeťková Jana, ing.,  2014/9/22 - 25 Energeticky úsporné koncepty - Ekonomické hodnotenie variantov obnovy 
petráš Dušan, prof. ing., phD.  bytového domu v životnom cykle
konrad ingrid, ing. arch. 2014/5/12 - 13 udržateľnosť vo výstavbe - sMaRT CiTY, kľúčová téma 21. storočia, úloha mesta 
  v budúcnosti
kotradyová Veronika, doc. ing., phD. 2014/1a2/20 - 23 zdravé bývanie - čo je vlastne zdravý interiér
kovářová zuzana, ing., phD. 2014/11/24 - 27 priemyselné stavby - Vnútorná klíma priemyselných stavieb
kozlovská Mária, prof. ing., phD.,  2014/11/48 - 49 BiM - potenciál BiM pre prevenciu bezpečnostných rizík
struková zuzana, ing., phD. 
kráľová Eva, doc. ing., phD. 2014/10/10 - 11 Rekonštrukcie a obnova budov - Vízia informačného centra 
kujanová katarína, ing. arch., phD. 2014/4/10 - 13 Fasády - Fasáda, fenomén architektúry zážitku 
Lužica František, ing.,  2014/1a2/52 - 53 Drevené konštrukcie - Štadión s neobvyklou architektúrou
sandanus Jaroslav doc. ing., phD. 
Máček Róbert, ing. 2014/9/16 - 18 Energeticky úsporné koncepty - Energetický monitoring vládnych budov v českej 
  republike 
Magura Martin ing., phD. 2014/11/20 - 22 priemyselné stavby - skladovacie silá - návrh, havárie a rekonštrukcie 
Majcher stanislav, ing. arch., phD.,  2014/3/24 - 27 Vysoké a inteligentné budovy - Genéza inteligentných budov
puškár Branislav, ing. arch., phD. 
Makýš oto, doc. ing., phD. 2014/10/24 - 28 Rekonštrukcie a obnova budov - Hypotetické rekonštrukcie rannostredovekých 
  opevnení
Mesároš peter, doc. ing., phD. 2014/6/71 - 78 stavebníctvo za rok 2013 - Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2013
Mihál Martin, ing. 2014/9/27 - 29 Energeticky úsporné koncepty - konštrukčné detaily pre domy s veľmi nízkou 
  potrebou energie na vykurovanie 
Morgenstein peter, ing. arch., phD.,  2014/5/8 - 10 udržateľnosť vo výstavbe - solárne mestá
Legény Ján, ing. arch, phD. 
pala Radovan, JuDr., LL.M.,ph.D.,  2014/6/8 - 9 stavebníctvo za rok 2013 - Reštrukturalizácia ako hrozba v stavebníctve
korman Tomáš, JuDr., LL.M. 
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD. 2014/1a2/8 -11  zdravé bývanie - alternatívne stavebné materiály pre zdravé bývanie 
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD. 2014/9/62 - 63 udržateľná architektúra - Efektívnosť udržateľnosti, udržateľnosť efektívnosti 
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD. 2014/10/52 - 53 udržateľná architektúra - Budovy pre budúcnosť 
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD.,  2014/3/48 - 49 udržateľná architektúra - zelené veže , Vykurovanie energeticky efektívnych budov
Šimkovic Vladimír, ing. 
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD.,  2014/1a2/49 - 51 udržateľná architektúra - zdravo či dravo?
Šimkovicová Ľubica, ing.  
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD.,  2014/4/52 - 53 udržateľná architektúra - Fasády efektívnych budov, ENERGYbase, budova budúcnosti
Šimkovicová Ľubica, ing. 
pifková Tatiana, ing. arch. 2014/5/28 - 31 udržateľnosť vo výstavbe - udržateľnosť výstavby a systémy hodnotenia 
plandorová Lenka,  2014/11/50 - 51 Drevené konštrukcie - obvodový plášť univerzitnej budovy vo Švédsku
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 
Rakšányi peter, ing., phD. 2014/7a8/14 - 17 Dopravné, inžinierske a špeciálne stavby - integrované plánovanie dopravy 
  v mestách 
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2014/4/56 - 57 Drevené konštrukcie - Roadshow Woodbox: Miláno - Bratislava - Ľubľana - Brusel
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2014/9/68 - 69 Drevené konštrukcie - Mníchov stavia z dreva
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2014/10/54 - 55 Drevené konštrukcie - Byty, klub pre seniorov a materská škola z toho istého
  materiálu
siekel peter, ing. 2014/4/20 - 23  Fasády - integrácia fotovoltiky do fasád
Šimončičová katarína, ing. arch. 2014/10/12 -14 Rekonštrukcie a obnova budov - architektúra historických budov elektrární 
  na slovensku
slivanský Miloš, ing., phD. 2014/5/52 - 53 Drevené konštrukcie - skrutky v prípojoch drevených konštrukcií
somorová Viera, doc. ing., phD. 2014/6/24 - 25 Harmonizácia noriem - priestorové plánovanie, súčasť facility managementu
sonnenschein, ing., Bilčík Juraj, prof. ing., phD. 2014/3/18 - 20 Vysoké a inteligentné budovy - „Biele vane“ moderný spôsob zakladania stavieb
stratov Martin 2014/11/16 - 18 priemyselné stavby - ako sa vyvíja industriálny trh? 
Šimkovicová Ľubica, ing. 2014/5/50 - 51 udržateľná architektúra - Hlavné atribúty udržateľnej architektúry, 
  komunitné centrum Ludesch
Šimkovicová Ľubica, ing. 2014/11/52 - 53 udržateľná architektúra - Cesta k udržateľnej architektúre 
Šimkovicová Ľubica, ing., Lešinský Michal, ing. 2014/7a8/48 - 49 udržateľná architektúra - overenie vzduchovej priepustnosti, 
  petržalské dvory v Bratislave 
Šoltésová kvetoslava, Dr. ing., Csc.,  2014/9/10 - 13 Energeticky úsporné koncepty - Energetické hospodárnosť budov v centre
pálková sylvia, Mgr.   pozornosti
Števo stanislav, ing., phD. 2014/3/6 - 9 Vysoké a inteligentné budovy - súčet inteligencie domu a jeho uživateľa je konštanta 
Števo stanislav, ing., phD. 2014/5/14 - 17 udržateľnosť vo výstavbe - Budovy ako otrokári
Varerka Jiří, prof. ing., Drsc. 2014/1a2/30 - 35 zdavé bývanie - Tepelně-technické a akustické vlastnosti vertikálních konstrukcí 
Vojteková Eva, ing. arch., phD.  2014/3/10 - 15 Vysoké a inteligentné budovy - Výškové budovy s átriami 
 2014/3/28 - 31 Diskusné fórum - „čo prinesie rok 2014 pre stavebníctvo?“ 
 2014/4/32 - 35 Diskusné fórum - pátranie po pekných a zaujímavých fasádach na slovensku
 2014/5/6 - 7 udržateľnosť vo výstavbe - anketa medzi účastníkmi konferencie 
 2014/6/10 - 11 stavebníctvo za rok 2013 - svitá na lepšie časy?
 2014/6/22 - 23 anketa k suťaži stavba roka 2014
 2014/6/30 - 69 Špeciál - Top 100 - rebríček najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu
 2014/9/31 - 33 Energeticky úsporné koncepty - zelené átrium v Trnave, ako pokračuje výstavba? 
 2014/9/41 - 44 Diskusné fórum - inovácie a trendy v debniacich systémoch a lešeniach 
 2014/12/18 - 65 stavba roka 2014 - prezentácia ocenených aj neocenených stavieb súťaže

Rubrika Architektúra 
autor rok/č./str. názov príspevku
Špaček Robert, prof. ing. arch., Csc. 2014/11/35 - 39 Danubiana - dobrý koniec dlhého príbehu 
v spolupráci s Bischoff & Compagnons 2014/5/42 - 45 prvá zelená budova v metropole východu 
v spolupráci s Dipl. ing. arch. ondrejom Boberom  2014/1a2/37 - 40   osviežujúca architektúra 
v spolupráci s ing. arch. Jurajom Harajčíkom 2014/9/50 - 53 La pension v Trnave
v spolupráci s ing. arch. stanislavom Šutvajom 2014/3/36 - 39 Moderná knižnica s hravým interiérom
v spolupráci s ing. petrom kovalom 2014/7a8/36 - 39 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - púchov 
 2014/5/20 - 22 prvenstvo patrí Trnave - zelené átrium
 2014/6/12 - 15 Najväčšia súkromná investícia v Trnave - CiTY aRENa
 2014/10/32 - 35 Rekonštrukciou zachránili dve budovy

Rubrika Výstavba vo svete  
autor rok/č./str. názov príspevku
anne-Marie Ring 2014/10/42 - 45 sklenená veľryba v Budapešti 
v spolupráci s anne-Marie Ring 2014/4/48 - 50 Žiarivý príklad Corporate identity
v spolupráci s anne-Marie Ring 2014/5/46 - 47 Veľkorysé rozšírenie knižnice
v spolupráci s BiG 2014/1a2/42 - 43 BiG vyhral súťaž na múzeum v Montpellier 
v spolupráci s BiG 2014/3/50 - 51 Výnimočné múzeum v podzemí
v spolupráci s BiG 2014/9/60 - 61 projekt BiG u na ochranu ostrova Manhattan
v spolupráci s BiG 2014/11/46 - 47 Špirálovité múzeum pre švajčiarskeho hodinára 
v spolupráci s klausom sikorom  2014/4/44 - 47 architektúra ako magnet pre študentov
v spolupráci s klausom sikorom  2014/9/57 - 59 umenie mosadzného povrchu
v spolupráci s oFis architects 2014/1a2/44 - 45 Energeticky efektívny študentský domov 
v spolupráci s Viviane kajjaj 2014/10/36 - 40 parížania zabojovali za záchranu tržnice
 2014/1a2/46 - 48 ideálne prostredie na oddych a relaxáciu
 2014/3/40 - 44 kampus ako z budúceho storočia
 2014/4/26 - 28 pod zelenými kupolami aquapark
 2014/4/40 - 42  Bytovka s bridlicovými fasádami v Bruggách 
 2014/5/48 - 49 Návštevnícke centrum vynárajúce sa zo záhrady
 2014/7a8/42 - 43 Most posilňujúci Európu
 2014/9/54 - 56 Jachta na súši, Villa M v Magdeburgu
 2014/10/46 - 47 Nádvorie ako zdroj svetla
 2014/11/41 - 45 Fuksasova architektúra v Borskej nížine


