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autor rok/č./str. názov príspevku
ambrošová petra, ing. arch. 2013/3/60 - 61  industriál - Haus konstruktiv, zűrich, Švajčiarsko
Bacová andrea, doc. ing. arch., phD. 2013/1a2/12 - 15 Bývanie - od univerzálneho k originálnemu, nové trendy bývania na slovensku
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/1a2/50 - 51 Mosty - kovové priehradové oblúkové mosty
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/3/22 - 25 inteligentné a vysoké budovy - Výnimočné vysoké budovy
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/3/56 - 57 Mosty - oceľové plnostenné oblúkové mosty
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/4/54 - 55   Mosty - oblúkové mosty so šikmo usporiadanými závesmi 
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/5/62 - 63    Mosty - Drevené mosty s rekordnými rozpätiami
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/7a8/50 - 51    Mosty - Drevené mosty s rekordnými rozpätiami 2
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/9/58 - 59     Mosty - Rekordné drevené mostné konštrukcie 3
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/10/66 - 67     Mosty - Historické drevené supermosty
Baláž ivan, prof. ing., phD. 2013/11a12/84 - 85   Mosty - Špeciálne drevené mostné konštrukcie
Bartošíková Tereza, ing. arch.  2013/1a2/44 - 45 industriál - Továreň No. 8, návrat k tradícii
Bellová Mária, ing., phD. 2013/11a12/68 - 71 Drevo, oceľ, betón, sklo - Navrhovanie murovaných konštrukcií podľa Eurokódu 6
Bielek Boris, doc. ing., phD., 
Bielen Milan,Dr.h.c., prof. ing., Drsc. 2013/5/26 - 30   udržateľnosť - zelená budova a jej miesto vo vývoji techniky modernej architektúry 
Blesák Lukáš,ing., 
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2013/7a8/54 - 55     Drevené konštrukcie - Vplyv hydrotermickej úpravy dreva na nosný spoj 
Czafík Michal, ing. arch.  2013/1a2/24 - 27 Bývanie - Bývanie pre chudobných a udržateľnosť
čížek pavel, ing. 2013/1a2/46 - 47 konštrukcie a architektúra - konštrukcia pre Mestskú tržnicu v Bratislave
čížek pavel, ing. 2013/3/58 - 59 konštrukcie a architektúra - Rehabilitačný ústav Baník v Bojniciach
čížek pavel, ing. 2013/4/52 - 53   konštrukcie a architektúra - prefabrikácia pri výstavbe štadiónov v čechách 
čížek pavel, ing. 2013/5/56 - 57   konštrukcie a architektúra - Železobetónová konštrukcia Telekom Datacenter
čížek pavel, ing. 2013/7a8/46 - 49    konštrukcie a architektúra - Celomontovaná konštrukčná sústava ŠpÚo - zipp
čížek pavel, ing. 2013/9/54 - 57    konštrukcie a architektúra - otvorený prefabrikovaný skelet iNTEGRo
čížek pavel, ing. 2013/10/62 - 65      konštrukcie a architektúra - Monolitické konštrukcie 60. až 70. rokov minulého storočia 
čížek pavel, ing. 2013/11a12/80 - 83   konštrukcie a architektúra - z výstavby prefabrikovaných konštrukcií v čechách
Dostálová Jitka, ing.  2013/4/36 - 39   Špeciál - Trendy vo vývoji zelených striech a fasád
Dušička peter, prof. ing., phD., 
Ruman Ján, ing., phD.  2013/7a8/28 - 30    Špeciál - MVE v sR a skúsenosti s ich prípravou na strednom Hrone 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/1a2/52 - 53 Cenotvorba - Vplyvy pôsobiace na výšku rozpočtu rodinného domu
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/3/64 - 65  Cenotvorba - zmeny v mzdovej politike a ich dopad na sadzby v stavebníctve
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/4/62 - 63   Cenotvorba - Triediace a klasifikačné systémy v stavebníctve 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/5/64 - 65     Cenotvorba - klasifikačné systémy využívané s tvorbou cien
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/6/76 - 77    Cenotvorba - proces obstarávania stavebných prác 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/7a8/56 - 57     Cenotvorba - príprava stavebného zámeru verejnej práce 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/9/60 - 61      Cenotvorba - záverečné hodnotenie dokončenej verejnej práce 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/10/70 - 71    Cenotvorba - Vývoj nákladov na zatepľovanie 
Ellingerová Helena, ing., phD. 2013/11a12/86 - 87   Cenotvorba - oceňovanie a normovanie nových technológií
Földváry Veronika, ing., Borisová Lucia, ing., 
petráš Dušan, prof. ing., phD. 2013/1a2/28 - 31 Bývanie - Energetické a environmentálne hodnotenie bytových domov 
Gábryš ivan, ing., Guoth Jaroslav, ing. 2013/7a8/20 - 21    Dopravné stavby - stavba diaľnice D1 Dubná skala - Turany 
Ganobjak Michal, ing. arch. 2013/10/20 - 23      obnova budov - ako ďalej s konverziou priemyselného dedičstva ?
Hain Vladimír, ing. arch. 2013/10/60 - 61      industriál - Nové priestory „Musei Capitolini“ v ríme 
Halabica Michal, ing., pšenka Tomáš, Mgr. 2013/7a8/16 - 18    Dopravné stavby - Cestná infraštruktúra v slovenskej republike 
ilkovičová Ľubica, ing. arch., phD., 
Meziani Yakoub, ing. arch., phD. 2013/4/18 - 21   Fasády budov - Translucentné fasády 
Julínek ivan, Bc., 
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2013/10/68 - 69    Drevené konštrukcie - objekty „so srdcom“ k životnému prostrediu
Juráš peter, ing.  2013/4/24 - 26   Fasády budov - Vplyv dažďa na obvodový plášť budov
klčová adela, Bc. 2013/5/58 - 59   industriál - oživená pradiareň v Lipsku
kovářová zuzana, ing., phD. 2013/3/36 - 39 inteligentné a vysoké budovy - Hybridné a technologické vetranie
kráľová Eva, doc. ing., phD., 
Vodrážka peter, prof. ing. arch., phD. 2013/10/12 - 17      obnova budov - inovácie v obnove pamiatok - aktuálne trendy
krušinský peter, ing. arch., phD., 
korenková Renáta, ing., phD. 2013/10/26 - 30      obnova budov - sanácia historických krovov na slovensku 
kvardová Veronika, ing. arch. 2013/4/56 - 57   industriál - konverzia, nápad sa počíta
kvardová Veronika, ing. arch., 
Šimončičová katka, ing. arch.  2013/9/50 -  51    industriál - industriálne dedičstvo prostredníctvom fotografie 
kyrinovič peter, ing., phD., Lipták imrich, ing., 
Erdélyi Ján, ing., kopáčik alojz, prof. ing., phD.  2013/7a8/24 - 27    Dopravné stavby - automatizované meracie systémy na kontrolu stability mostov
Maciak andrej, ing. arch.  2013/4/14 - 16   Fasády budov - kinetické fasády 
Makýš oto, doc. ing., phD. 2013/10/36 - 39      obnova budov - stavebné obhliadky hradných zrúcanín 
Malenková Jana, ing.  2013/4/28 - 31   Fasády budov - Štandardný návod na užívanie budov
Mesároš peter, doc. ing., phD. 2013/6/65 - 72    stavebníctvo - Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2012
Molek Lenka, ing. arch.  2013/10/31 - 33      obnova budov - stará mestská elektráreň v Ľubľane 
Novotný anton, ing. 2013/10/41 - 45      Špeciál - Dva pohľady na doterajší rozsah obnovy bytových budov na slovensku
pifko Henrich, doc. ing. arch., phD. 2013/9/12 - 15     Úspora energií - Verba docent exampla trahunt 
puškár Branislav, ing. arch., phD.  2013/3/14 - 16 inteligentné a vysoké budovy - architektonický koncept inteligentnej budovy
Rimbalová Jarmila, ing., 
Vilčeková silvia, doc. ing., phD. 2013/5/38 - 43   Facility Management - Facility Management s ohľadom na udržateľnosť 
Robl peter 2013/9/21 – 23  Úspora energií – Nevyužitý potenciál pri obnove budov
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2013/1a2/48 - 49 Drevené konštrukcie - Výstava „stavať s drevom - cesty do budúcnosti“ 
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2013/4/58 - 60   Drevené konštrukcie - Bytové domy z krížom lepeného dreva v Miláne
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2013/9/52 - 53    Drevené konštrukcie - „Domy budúcnosti“ v Grazi 
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD. 2013/11a12/76 - 79    Drevené konštrukcie - Netradičná architektúra z tradičných materiálov 
sandanus Jaroslav, doc. ing., phD., 
sógel kristián, ing. phD., 
slivanský Miloš, ing., phD. 2013/5/60 - 61    Drevené konštrukcie - skúšanie priehradových nosníkov
selcová Ľubica, ing. arch., phD.  2013/1a2/20 - 23 Bývanie - Bývanie v hybridných domoch 
slivanský Miloš, ing., phD. 2013/11a12/72 - 75    Drevo, oceľ, betón, sklo - sklo ako konštrukčný materiál
sógel kristián, ing. phD. 2013/3/62 - 63  Drevené konštrukcie - Rodinný dom z krížom lepeného dreva
somorová Viera, doc. ing., phD.  2013/6/74 - 75    Harmonizácia noriem - smernica pre Benchmarking výkonnosti 
somorová Viera, doc. ing., phD.  2013/9/32 - 33    Facility Management - Facility Management v prevádzke udržateľnej budovy
sternová zuzana, prof. ing., phD.  2013/1a2/16 - 18 Bývanie - Nové právne a technické predpisy pre energetickú hospodárnosť budov
sternová zuzana, prof. ing., phD.  2013/9/24 - 29    Úspora energií - Nákladovo optimálne úrovne minimálnych požiadaviek na  
  energetickú hospodárnosť budov
suchánek pavel, ing. arch. 2013/3/34 - 35 inteligentné a vysoké budovy - parter medzi vysokými budovami
Šimončičová katarína, ing. arch., 
ambrušová petra, ing. arch.  2013/7a8/52 - 53     industriál - Regenerácia opustených priemyselných areálov 
Špaček Robert, prof. ing. arch., Csc., 
Legény Ján, ing. arch., 
Morgenstein peter, ing. arch.  2013/5/18 - 22   udržateľnosť - kam smerujú inovácie v udržateľnej architektúre ? 
Števo stanislav, ing., phD. 2013/5/31 - 35   udržateľnosť - princípy permakultúrnej stavby
Števo stanislav, ing., phD. 2013/9/16 - 20     Úspora energií - udržateľná a ekologická stopa 
Tomašovič peter, prof. ing., phD. 2013/3/42 - 45 inteligentné a vysoké budovy - Nepriezvučnosť vnútorných deliacich konštrukcií 
Tomašovič peter, prof. ing., phD. 2013/4/32 - 34   Fasády budov - Nepriezvučnosť obvodových plášťov budov 
Vojteková Eva, ing. arch, phD. 2013/3/28 - 31 inteligentné a vysoké budovy - Hybridné konštrukčné systémy výškových budov
 2013/1a2/6 - 7 Diskusné fórum - aký by mal byť nový stavebný zákon ? 
 2013/3/10 -12 Diskusné fórum - Nový stavebný zákon z pohľadu zsps 
 2013/3/12 - 13 Diskusné fórum - čo na to developeri ? 
 2013/4/8 - 9  Diskusné fórum - Nový stavebný zákon z pohľadu iuR 
 2013/4/10 - 11  Diskusné fórum - čo na to developeri ? 
 2013/5/8 - 11   Eurostav Conference - udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 
 2013/5/12 - 13   Eurostav Conference - Financovanie udržateľnej architektúry
 2013/5/16 - 17   Diskusné fórum - Nový stavebný zákon z pohľadu skGBC
 2013/6/10 - 15     Diskusné fórum - perspektívy slovenského stavebníctva 
 2013/6/26 - 64    Špeciál - Top 100 - rebríček najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu
 2013/7a8/8 - 12    Eurostav konferencia - Quo Vadis slovenské stavebníctvo
 2013/7a8/14 - 15    anketa - anketa medzi účastníkmi konferencie Quo Vadis slovenské stavebníctvo
 2013/11a12/12 - 66    stavba roka 2013 - prezentácia ocenených aj neocenených stavieb súťaže

Rubrika Architektúra  
autor rok/č./str. názov príspevku
v spolupráci s ing. arch. angelou Hornickou  2013/10/54 - 56   Nové fasády bytového domu v Bratislave 
v spolupráci s ing. arch. irakli Eristavim  2013/10/46 - 52  z bývalých kasární kulturpark
v spolupráci s ing. arch. Jurajom skupilom, 
Mgr. art. petrom Neveďalom, artD. 2013/5/48 - 50  polyfunkčná budova kodreta
v spolupráci s ing. arch. pavlom Frankom  2013/4/43 - 46  Hotel a bufet aprés-ski, Hodruša - Hámre
v spolupráci s ing. arch. pavlom suchánkom 2013/3/48 - 50  Vila Y, energeticky aktívny dom 
 2013/1a2/34 - 36 plávajúci nízkoenergetický dom na Váhu 
 2013/7a8/32 - 34  Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava
 2013/9/36 - 40  Forum Business Center Bratislava  

  
Rubrika Výstavba vo svete  
autor rok/č./str. názov príspevku
v spolupráci s Msc. ing. arch. W. Friedlom 2013/1a2/38 - 40 prvý certifikovaný pasívny dom v aichachu
v spolupráci s anne-Marie Ring 2013/10/58 - 59   svedectvo textilného priemyslu v Dornbirne 
v spolupráci s anne-Marie Ring  2013/9/46 - 47  administratívna budova vo Švajčiarsku
v spolupráci s BiG 2013/1a2/42 - 43 obytné veže v soule, kórea
v spolupráci s BiG 2013/3/54 - 55 Veže v Coconut Grove
v spolupráci s BiG 2013/4/50 - 51 Rozhľadňa vo phoenixe
v spolupráci s ing. arch. alešom pappom 2013/5/52 - 54 City Green Court v prahe 
v spolupráci s ing. arch. Gustavom křivinkom 2013/3/52 - 53 az Tower v Brne
v spolupráci s klaus sikora kommunikation 2013/4/48 - 49 Chameleón na promenáde
 2013/3/20 - 21 Lotte World Tower, elegancia v najvyššej forme
 2013/7a8/38 - 39  Vodná elektráreň punibach v Taliansku
 2013/7a8/40 - 41  Diamanty pre orinoco
 2013/7a8/42 - 43  Hlavná stanica v Grazi
 2013/7a8/44 - 45  Most san Marcos v Mexiku
 2013/9/48 - 49 Medzinárodné konferenčné centrum v číne 


