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FUTBALOVÝ TURNAJ JAGA CUP 2016

Slovenská komora stavebných 
inžinierov sa tento rok už po 
druhýkrát so svojím futbalovým 
tímom zúčastní futbalového turnaja 
JAGA CUP 2016.

Vydavateľstvo JAGA organizuje už 
16. ročník futbalového turnaja 
JAGA CUP 2016. Ide o akciu, ktorá 
sľubuje predovšetkým dobrý 
športový zážitok a zároveň príjemné 
stretnutie spoločností pôsobiacich 
v oblasti stavebníctva či 
developingu.

JAGA CUP 2016 sa uskutoční 
25. augusta 2016 na trávniku TJ 
Baník Pezinok.   
Nášmu tímu držíme palce! 

A CHLAPCI  DO TOHO!  ⚽                  
      Red.

22. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ 
NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej 
architektúry a stavebníctva - ABF 
Slovakia, Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Zväz stavebných podnikateľov 
Slovenska, Slovenská komora 
stavebných inžinierov, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, 
Stavebná fakulta, Slovenský zväz 
stavebných inžinierov, Spolok 
architektov Slovenska, Technický 
a  skúšobný ústav stavebný, n. o., 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
vyhlasujú 22. ročník celoštátnej 
verejnej neanonymnej súťaže  
STAVBA ROKA 2016.

Poslaním súťaže je podpora kvality 
realizácie stavebného diela ako 
súčasť  uceleného systému 
zabezpečovania kvality vo výstavbe 
a stavebníctve s cieľom v reálnom 
čase dosiahnuť  európske   
štandardy. Jedným z gestorov tohto 
systému je Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
a garantmi kvality jeho realizácie sú 
Slovenská komora architektov 
a Slovenská komora stavebných 

inžinierov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky 
stavby v kategóriách budovy 
a inžinierske stavby – novostavby, 
rekonštrukcie, obnovy -  realizované 
na území Slovenskej republiky, bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť 
fyzických osôb či krajinu registrácie 
právnických osôb ich realizácie, to 
je autorov architektonického 
riešenia,   projektantov, hlavných 
zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – 
prihlásené stavby posudzuje 
a hodnotí odborná porota 
s medzinárodnou účasťou v  dvoch  
kolách - podľa predpísanej 
technickej dokumentácie, ako aj ich 
obhliadkou. Porota hodnotí 
architektonické a urbanistické 
riešenie, konštrukčné a stavebno-
technického riešenie, funkčnosť 
a vplyv na životné prostredie, 
použité materiály a výrobky, 
stavebnú realizáciu, ekológiu, 
energetickú náročnosť a 
celospoločenský prínos.

             Red.

20. medzinárodný veľtrh: 
SECURITY BRATISLAVA

Seminár ku skúške odbornej 
spôsobilosti na výkon činnosti 
STAVBYVEDÚCI / 
STAVEBNÝ DOZOR

18. konferencia 
„ZAKLADANIE STAVIEB 2016

41. AKTÍV PRACOVNÍKOV 
ODBORU OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ: STAV A 
PERSPEKTÍV ROZVOJA

Seminár DOPRAVNÉ STAVBY 
A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO 
AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

7. - 9. september 2016, Bratislava

13. - 14. september 2016, Trnava

12.- 14. október 2016, Stará Lesná

19. - 21. október 2016, Štrbské Pleso

15. - 16. november 2016, Jasná

“

* Futbalový turnaj 
   JAGA CUP 2016
 

* 22. ročník celoštátnej 
   verejnej neanonymnej  
   súťaže 
   STAVBA ROKA 2016

* Ing. Vojtech Behúl, CSc. 
   oslávi životné jubileum

* Spoznajte CADKON

* 20. medzinárodný veľtrh:
   SECURITY BRATISLAVA
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Ing. Vojtech Behúl, CSc  je 
vzácnym príkladom popredného 
odborníka odboru oceľových 
konštrukcií  s nesmiernou 
snahou o pozdvihnutie odboru 
a o podporu tvorivého myslenia 
inžinierov na základe znalosti 
princípov. Odborné kvality sa 
v jeho osobe snúbia s láskavou 
ľudskosťou a dobrotou.

V mene všetkých, ktorí  pána 
inžiniera poznajú chceme 
vysloviť  pri príležitosti 
významného životného jubilea, 
90 rokov života hlboké 
poďakovanie za všetko, čo pre 

nás urobil a popriať mu ešte 
mnoho krásnych chvíľ  v kruhu 
jeho najbližších.

     
Red.
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ING. VOJTECH BEHÚL, CSC. OSLÁVI ŽIVOTNÉ JUBILEUM

SPOZNAJTE CADKON

CADKON je inteligentný 2D nástroj 
na zautomatizovanie rutinnej práce 
stavebných konštrukcií a TZB a na 
minimalizovanie rizika omylu. 
Obsahuje rozsiahle knižnice 
výrobcov a automatizuje výpočty. 
CADKON je na výber vo dvoch 
variantoch, buď ako samostatne 
fungujúci (CADKON+) alebo 
nadstavba  nad „základný pracovný 
nástroj“ AutoCAD LT.

Veľkou výhodou je fakt, že CADKON 
je vyvíjaný v ČR. Plne prispôsobený 
našim projekčným zvyklostiam 
a potrebám.
Má viac ako 20 ročnú históriu a v CZ 

vyše 10 000 predaných licencií. 
Akvizíciou ŠTOR + GRAITEC 
tento príjemný produkt chceme 
priniesť aj k nám "domov". 
A bonus navyše? Príjemná 
cenová politika, kedže je to 
"náš" produkt.
 
Kompletné informácie a video 
prezentácie www.CADKON.eu 

20. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH: SECURITY BRATISLAVA

Veľtrh je otvorený pre širšiu 
odbornú verejnosť a bude ho možné 
navštíviť na pozvánky bez ďalšej 
registrácie.

Pre členov SKSI sme zabezpečili 
vstup zdarma na ČESTNÉ 
VSTUPENKY, ktoré im budú 
zaslané na komorové e-mailové 
adresy. Pri vstupe na veľtrh je 
potrebné preukázať sa vytlačenou 
čestnou vstupenkou.
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