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* Udelenie Pamätnej medaile 
   SKSI Združeniu pre 
   zatepľovanie budov

* Stretnutie na hranici 2016

* Konferenciu Stavebné úrady 
  2016 v Jasnej máme úspešne 
  za sebou

* Vítame nových členov

UDELENIE PAMÄTNEJ MEDAILE SKSI 
ZDRUŽENIU PRE ZATEPĽOVANIE BUDOV

Predseda SKSI, prof. Vladimír 
Benko, odovzdal „Pamätnú medailu 
SKSI“ Združeniu pre zatepľovanie 
budov. Stalo sa tak pri príležitosti 
osláv 25 rokov zatepľovania na 
Slovensku a 15. výročia Združenia 
pre zatepľovanie budov. Slávnostné 

STRETNUTIE NA HRANICI 2016

18. konferencia 
„ZAKLADANIE STAVIEB 2016“

2. ročník BIM konferencia 
Slovensko - Building 
Information Modeling (BIM) 
- teória verzus prax

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

Seminár DOPRAVNÉ STAVBY 
A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO 
AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

12.- 14. október 2016, Stará Lesná

19. - 21. október 2016, Štrbské Pleso

15. - 16. november 2016, Jasná

20. október 2016, Bratislava

„Skalica je pjekne mjesto“ a práve 
preto sme si ho zvolili za mesto 
Stretnutia na hranici 2016. SKSI 
hostila  kolegov z Českej republiky. 
Jednalo sa už o tradičné stretnutie 
predstaviteľov Slovenskej komory 
stavebných inžinierov a Českej 
komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě. 
Stretnutie spriatelených komôr sa 

konalo počas dvoch septembrových 
dní 16. – 17.09.2016 a šlo 
o prepojenie odborného fóra, 
kultúrneho programu a spoločensko 
– náučnej časti. Približne štyridsať 
účastníkov tohto stretnutia malo 
možnosť sa nielen odborne, ale aj 
kultúrne dozvedieť niečo nové, čo 
posilnilo a upevnilo spoluprácu 
medzi SKSI a ČKAIT.

                                                 

    Red.

Skalica

popoludnie pri príležitosti osláv 
25 rokov zatepľovania na 
Slovensku a 15. výročia Združenia 
pre zatepľovanie budov, sa 
uskutočnilo 8. septembra 2016.  

 Red.
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Predstavenstvo SKSI na svojom 2. zasadnutí schválilo dobrovoľné
členstvo fyzickým a právnickým osobám:

Právnické osoby: 

CUKON s. r. o.
EAD, s. r. o. 
ENAU s. r. o.
ProBIM s. r. o.
REAN Projekt s. r. o.
SANDY BROWN EASTERN s. r. o.
STRAW building, s. r. o.

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

Tohtoročná konferencia upriamila 
svoju pozornosť na problematické 
otázky súvisiace so stavebným 
zákonom; predostrela 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. 

Cieľovou skupinou konferencie boli 
najmä zamestnanci štátnej a 
verejnej správy, pracovníci 
stavebných úradov, starostovia 
obcí a prednostovia úradov. 

Na záver snáď už len treba dodať, že 
tohoročná konferencia hostila viac 
ako 250 účastníkov. Svojou 
prítomnosťou nás poctili významní 
zástupcovia Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
ministerstva životného prostredia, 
ministerstva vnútra a predstavitelia 
SKSI. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a 
veríme, že konferencia Stavebné 
úrady 2016 v Jasnej im priniesla 
mnohé hodnotné a potrebné 
informácie a podnety, ktoré využijú 
vo svojej každodennej praxi.

   
   Red.
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KONFERENCIU STAVEBNÉ ÚRADY 
2016 V JASNEJ MÁME ÚSPEŠNE ZA SEBOU

Fyzické osoby:

Ing. Vladimír Budinský
Ing. Jozef Krajčovič
Ing. Ján Kavacký, CSc.
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