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KONFERENCIA „STAVEBNÉ ÚRADY 2016“

Slovenská komora stavebných 
inžinierov organizuje aj v tomto 
roku  konferenciu „Stavebné 
úrady 2016“ konanú pod záštitou 
ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, ktorá sa bude konať 
v dňoch 06. - 07. októbra 2016 
v hoteli Družba v Demänovskej 
Doline.

Tohtoročná konferencia upriami 
svoju pozornosť na problematické 
otázky súvisiace so stavebným 
zákonom; predostrie naliehavosť 
požiadavky na prípravu nového 
stavebného zákona; aktuálne 
zmeny právnych predpisov 
a ich dopad na stavebné úrady; 
vybrané state zo zákona 
o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných 
inžinieroch a v neposlednom rade 
aj správne konania a ďalšie 
náležité postupy na stavebných 
úradoch. 

Cieľovú skupinu konferencie tvoria 
najmä zamestnanci štátnej 
a verejnej správy, pracovníci 
stavebných úradov, starostovia 
obcí a prednostovia úradov. 

Po pozitívnych ohlasoch z minulosti 
Slovenská komora stavebných 

inžinierov prevzala na seba 
aj v tomto roku zodpovednú úlohu 
usporiadateľa konferencie. 

Veríme, že táto konferencia  
prinesie  nové  poznatky  a  nový  
náhľad  na  riešenie  problematiky, 
ktoré nájdu využijete 
v každodennej praxi.

O odborný program konferencie 
sa ďalej postarajú svojimi 
prezentáciami k vybraným témam 
fundovaní zástupcovia 
ministerstiev, predstavitelia našej 
profesijnej stavovskej organizácie 
a ostatní prizvaní odborníci. 

Viac informácií sa dozviete na 

       
     Red.

www.sksi.sk

13. - 14. september 2016, Trnava

12.- 14. október 2016, Stará Lesná

19. - 21. október 2016, Štrbské Pleso

15. - 16. november 2016, Jasná

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

“

* Konferencia „Stavebné 
úrady 2016"
 

* Vyhrali sme 
JAGA CUP 2016!

 

 
    

 

Výber hráčov Slovenskej komory 
stavebných inžinierov sa tento rok 
už po druhýkrát zúčastnil 
futbalového turnaja JAGA CUP 
2016. Náš tím hrdo reprezentoval 
farby a ducha SKSI a turnaj 
k našej obrovskej radosti vyhral! 
V konkurencii dvanástich družstiev 
podali naši chlapci výborný výkon, 
za ktorý sme na nich všetci hrdí!

JAGA CUP 2016 sa uskutočnil 
25. augusta 2016 na trávniku 
TJ Baník Pezinok. Je to akcia, 
ktorá sľubuje predovšetkým dobrý 
športový zážitok a zároveň príjemné 

stretnutie spoločností pôsobiacich 
v oblasti stavebníctva 
či developingu.

Športu zdar! ⚽
   Red.

VYHRALI SME JAGA CUP 2016!
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